
Strahinj – Investicija v kole-
sarsko stezo v vrednosti 350 
tisoč evrov je bila v 85-odsto-
tnem deležu sofinancira-
na iz evropskih kohezijskih 
sredstev. Gradnja je potekala 
od sredine aprila in bila kon-
čana v šestdesetih dneh. »Ste-
za poteka po trasi opuščene 
železniške proge Kranj–Tr-
žič. Zemljo nam je ministr-
stvo za infrastrukturo brez-
plačno dalo v uporabo z na-
menom gradnje kolesarske 
povezave,« je na odprtju nove 
kolesarske povezave v občini 
Naklo pojasnil župan Ivan 
Meglič. Naklanski župan Ivan Meglič in predsednik DU Naklo Jože Kajin sta prerezala trak nove 

kolesarske steze med Strahinjem in Spodnjimi Dupljami. / Foto: Maša Likosar

Maša Likosar

Pogačnik imenovan za 
direktorja muzeja

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svet je za direktorja Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce imenoval Aljaža Pogačni-
ka, ki tako začenja redni pet-
letni mandat.

Vodenje muzeja je kot 
vršilec dolžnosti prevzel že 
marca, po odstopu Irene La-
čen Benedičič. Pred tem je 
bil več let v muzeju zaposlen 
kot kustos, na razpis za di-
rektorja pa je bil prijavljen 
kot edini kandidat.

Kot je med drugim zapisal 
v svoji viziji razvoja zavoda, 

mora biti muzej prostor idej 
in kritične naravnanosti v 
prihodnost z razmisleki o 
urbanem, industriji, planin-
stvu, umetnosti ... in novimi 
vizijami.

Soustanoviteljici Gornje-
savskega muzeja sta Občina 
Jesenice z večinskim in Ob-
čina Kranjska Gora z manj-
šinskim deležem. Slednja 
doslej še ni posredovala so-
glasja k imenovanju Pogač-
nika na mesto direktorja, je 
pa pozitivno mnenje k nje-
govemu imenovanju dal 
svet zavoda Gorenjskega 
muzeja.

Marjana Ahačič

V soboto so pred OŠ Matije Valjavca Preddvor položili temeljni kamen za 
gradnjo nove športne dvorane s širitvijo šole. Gre za največjo investicijo v 
Občini Preddvor doslej, in sicer v vrednosti več kot sedem milijonov evrov.

Preddvor – Tako podpisa po-
godbe za nadgradnjo šole z 
dograditvijo nove športne 
dvorane pred desetimi dne-
vi na Občini Preddvor kot 
tudi slavnostnega polaganja 
temeljnega kamna za ome-
njeni projekt so se poleg žu-
pana Občine Preddvor Roka 
Robleka udeležili predstav-
niki podjetja Lesnina MG 
oprema Ljubljana (izvajalec 
gradnje), podjetja Franc Ro-
blek, s. p., iz Bašlja (izvajalec 
rušenja obstoječega objekta 
– telovadnice) ter podjetja 
Domplan iz Kranja, ki bo iz-
vajalo gradbeni nadzor.

Pri polaganju temeljne-
ga kamna so za krajši glas-
beni program poskrbeli 
učenci OŠ Matije Valjavca 
Preddvor, nekaj besed je pri-
sotnim na slavnostnem do-
godku namenil podžupan 
Preddvora Jože Cuderman, 
ki je hkrati tudi predsednik 
gradbenega odbora za iz-
gradnjo nove športne dvora-
ne. Poudaril je, da je mini-
lo komaj leto in pol, odkar 
so se začeli resnejši pogovo-
ri v zvezi s projektom, in da-
nes so na točki, ko je izvaja-
lec izbran. Župan Rok Rob-
lek pa je v svojem nagovoru 
na kratko povzel zgodbo pro-
jekta od začetka do danes, ga 

orisal in ni skrival veselja, saj 
gre za res pomembno prido-
bitev za Preddvor. V razmi-
šljanjih se mu je pridružil 
tudi ravnatelj šole Jože Pov-
šin. Strinjal se je, da je pro-
jekt ogromna pridobitev za 
šolo, saj se že srečujejo s pro-
storsko stisko. »Ta rešitev je 
prišla zadnji čas,« je dodal, 
zaveda pa se, da bo gradnja 
vplivala tudi na učno-vzgoj-
ni proces.

Gradnja se bo začela z ru-
šitvijo telovadnice v drugi 
polovici avgusta letos. Pred-
viden zaključek del je konec 
leta 2024. Pri polaganju temeljnega kamna so sodelovali tudi direktorica Domplana Saša Krč, Franc 

Roblek, predsednik upravnega odbora podjetja Lesnina MG oprema Boštjan Mencinger in 
župan Rok Roblek. Slednjima je pripadla tudi čast polaganja kamna. / Foto: Alenka Brun

VREME

Danes bo sprva jasno, po-
poldne pa spremenljivo 
oblačno. Jutri in v četrtek 
bo sončno, popoldne bodo 
možne nevihte.

jutri: deloma sončno

16/29 °C

Alenka Brun

Položili temeljni kamen za dvorano

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V soboto, ob dnevu državnosti, so slavnostno predali namenu kolesarsko stezo med Spodnjimi 
Dupljami in Strahinjem.

Slavnostno odprli kolesarsko stezo

GORENJSKA

Nove igrače za male 
bolnike
Priseljenke, ki so se udeležile krea-
tivnih študijskih krožkov na Ljud-
ski univerzi Jesenice, so jeseniški 
bolnišnici podarile didaktične igra-
če za otroke in posebne rokavčke 
za bolnike z demenco.

4

GORENJSKA

Mladina »žura«  
in svinja
V Parku Jojo v kranjskem naselju 
Planina II se mladi pogosto glasno 
zabavajo in za seboj puščajo kupe 
smeti. Te so se nakopičile tudi ob 
novih podzemnih zbiralnicah od-
padkov.

5

GORENJSKA

Čipkarski dnevi  
v znamenju jubileja
V Železnikih so se predvčerajšnjim 
iztekli jubilejni, šestdeseti Čipkar-
ski dnevi, ki so tudi tokrat privabili 
lepo število obiskovalcev.

8

ZADNJA

Pahor odlikoval  
glasbenike
Med petimi prejemniki, ki jih je 
predsednik države Borut Pahor 
odlikoval z redom za zasluge, tudi 
glasbenik Andrej Šifrer in citrar 
Miha Dovžan.

24

Priloga:  loški glas
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Kranj – Prejšnji teden je v 
prostorih Fakultete za orga-
nizacijske vede v Kranju po-
tekala skupna seja Razvoj-
nega sveta gorenjske regi-
je za obdobje 2021–2027 in 
Sveta gorenjske regije, na 
kateri so potrdili Razvojni 
program Gorenjske za ob-
dobje 2021–2027.

Program podrobneje 
opredeljuje prednosti go-
renjske regije, ki obsega 18 
občin, določa njene razvoj-
ne prioritete in projekte. Kot 
so opredelili v programu, so 
prebivalci Gorenjske najpo-
membnejši razvojni poten-
cial regije, ciljna naravna-
nost pa je srečno in zadovolj-
no življenje, zato so si za vi-
zijo razvoja zadali visoko ka-
kovost bivanja za vse gene-
racije v povezani, energet-
sko varčni in čisti alpski re-
giji. Kot so zapisali v strate-
giji, bodo cilje dosegli z vla-
ganjem v in za ljudi, v okolj-
sko, prometno in podjetni-
ško infrastrukturo ter vlaga-
nji za nizkoogljično družbo 
in nove tehnologije.

Direktor Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske, 
BSC Kranj, Rok Šimenc je 
poudaril nekatere pomemb-
nejše projekte, med kateri-
mi so denimo digitalna pre-
obrazba in pametne skup-
nosti, za kar je v tej finančni 
perspektivi EU namenjenih 
precej sredstev. Prav tako 
si bodo prizadevali razvija-
ti mreže sodelavnih (cowor-
king) centrov in podjetni-
ških inkubatorjev, v načrtu 
je tudi razvoj regijske bolni-
šnice, ki je močno podhra-
njena, mobilnih rešitev v 
prometno preobremenjenih 

gorskih dolinah ter nadalje-
vanje gradnje kolesarskih 
povezav.

Finančna ocena načrtov v 
programu po besedah Roka 
Šimenca znaša milijardo 
evrov. Kot je dejal direktor di-
rektorata za regionalni razvoj 
na ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo dr. 
Robert Drobnič, smo v ob-
dobju vstopa v prihodnje fi-
nančno obdobje, ko še ni jas-
no, koliko sredstev bi regija 
lahko prejela, a ne glede na 
to bo denarja precej man od 
skupne višine opredeljenih 
projektov. »Kljub temu pa je 
program pomemben, da re-
gija in država prioritizirata 
projekte in tako skupaj po-
skrbimo za njen razvoj,« je 
poudaril.

»Program je skrbno prip-
ravljen, upoštevali smo raz-
lične deležnike, pohvale na 

vsebino pa smo prejeli tudi 
s pristojnega ministrstva. 
Podana so dobra izhodišča 
za razvoj regije, v prihodnje 
pa bomo morali biti pozor-
ni tudi na izzive, s katerimi 
se srečujemo zaradi vojne v 
Ukrajini in energetske krize 
– in to bomo morali upošte-
vati tudi pri izvedbi,« pa je po-
udaril predsednik Razvojne-
ga sveta Gorenjske regije dr. 
Ivan Šmon.

Tudi predsednik Sveta go-
renjske regije Matjaž Rako-
vec je na seji omenil več iz-
zivov, ki so pred nami. Med 
drugim tudi dejstvo, da ima 
regija več delovno aktivnih 
prebivalcev, kot zagotavlja 
delovnih mest, in da tride-
set odstotkov delavcev dela v 
drugih regijah. Tudi BDP na 
prebivalca dosega le 74 od-
stotkov državnega povpre-
čja. »Gorenjska je najmanj 

razvita regija v sicer bolj raz-
viti zahodni kohezijski regi-
ji. Tri regije iz vzhodne kohe-
zijske regije so bolj razvite od 
Gorenjske,« je med drugim 
povedal in dodal, da izzive 
predstavljajo tudi dvigi cen, s 
katerimi se srečujemo v zad-
njem času.

Mag. Marko Koprivc, dr-
žavni sekretar v Službi Vla-
de RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) 
se je strinjal, da je določba, 
ki projektom občin v vzhod-
ni kohezijski regiji omogoča 
do 85-odstotno sofinancira-
nje, v zahodni pa le 40-odsto-
tno, nepravičen. Kot je dejal, 
so ministrstvu za finance že 
predlagali, da bi tudi v zahod-
ni kohezijski regiji lahko pro-
jekte sofinancirali v višini do 
osemdeset odstotkov, pri če-
mer bi manjkajoča sredstva 
prispevala država.

Aleš Senožetnik

Prisotni na skupni seji obeh svetov so razvojni program potrdili brez glasu proti. / Foto: Aleš Senožetnik

Ljubljana – Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje (ZPIZ) Slovenije bo v 
četrtek skupaj z junijskimi 
pokojninami izplačal letni 
dodatek za letošnje leto. Pre-
jelo ga bo 601.728 uživalcev 
pokojnin in 13.681 uživalcev 
nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja.

Za izplačilo letnega dodat-
ka bo ZPIZ namenil skupno 
več kot 161 milijonov evrov. 
Dobrih 135 tisoč upokojen-
cev s pokojninami, nižji-
mi od 570 evrov, bo prejelo 

450 evrov letnega dodat-
ka, dobrih 121 tisoč tistih, ki 
prejemajo pokojnine v viši-
ni do 680 evrov, bo preje-
lo 310 evrov, 101 tisoč tistih, 
ki prejemajo pokojnine v vi-
šini do 805 evrov, bo preje-
lo 250 evrov, slabih 90 tisoč 
upokojencev s pokojninami 
do 970 evrov bo prejelo 200 
evrov in 154 tisoč tistih z naj-
višjimi pokojninami bo pre-
jelo 140 evrov letnega dodat-
ka.

Letni dodatek bo izpla-
čan tudi upokojencem, ki 
se jim pokojnina izplačuje 
v sorazmernem delu oz. se 

jim izplačuje delna pokoj-
nina. Če osnova za odmero 
letnega dodatka ne presega 
570 evrov, jim bo letni doda-
tek izplačan v celoti, če imajo 
višjo pokojnino, pa jim bo le-
tni dodatek izplačan ob upo-
števanju sorazmernega dela 
osnovnega prejemka v od-
visnosti od števila mesecev 
slovenske dobe v primerjavi 
s številom mesecev celotne 
zavarovalne dobe oziroma v 
odvisnosti od števila ur del-
ne zaposlitve.

Prejemnikom nadome-
stila iz invalidskega zavaro-
vanja, ki prejemajo do 805 

evrov (teh je 13.507), bo iz-
plačanih 250 evrov letnega 
dodatka, 117 upravičencem, 
ki prejemajo nadomestilo v 
višini do 970 evrov, bo izpla-
čanih 200 evrov dodatka, 57 
upravičencem z višjim na-
domestilom pa bo izplača-
nih 140 evrov dodatka.

Upravičencem do letne-
ga dodatka, ki bodo pravi-
co do pokojnine ali nado-
mestila iz invalidskega za-
varovanja pridobili po 1. ju-
liju, bo ZPIZ letni dodatek 
izplačal skupaj z izplačilom 
prve pokojnine ali nadome-
stila.

Letni dodatek bo letos prejelo več kot šeststo tisoč upokojencev in dobrih trinajst tisoč uživalcev 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Aleš Senožetnik

Ravnatelj OŠ Matije Va-
ljavca Preddvor Jože Povšin 
je nadaljeval, da bo učni pro-
ces v času gradnje zagotovo 
do neke mere okrnjen. »Te-
lovadba ne bo taka, kot smo 
je vajeni; pouk glasbe bo okr-
njen, ker bomo imeli v glas-
beni učilnici razdelilno kuhi-

njo ... Prisoten bo tudi hrup. 
Gradnja bo povzročila kar 
nekaj logističnih težav, ven-
dar ker vsi vemo, kaj nas na 
koncu dobrega čaka, bomo 
lažje potrpeli.« Na potrpež-
ljivost vseh pa računa tudi 
župan Roblek. Ta se namreč 
vnaprej zahvaljuje vsem de-
ležnikom v šoli – učiteljem, 
učencem in njihovim star-
šem, pa tudi drugim obča-
nom za zdravo mero razu-
mevanja v času gradnje. Oba 
pa se strinjata, da s projek-
tom rešujejo tudi prostorsko 

stisko razredov za nadaljnjih 
šest do deset let; kako bo nap-
rej, je dodal Povšin, si pa ne 
upa več napovedati.

Investicija v projekt zna-
ša 7,5 milijona evrov, kar 
sta dva povprečna proraču-
na Občine Preddvor, je pri-
sotnim na slavnostnem do-
godku v nagovoru še zau-

pal preddvorski župan. Sko-
raj 1,4 milijona evrov je ob-
čina pridobila od ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport, čakajo še na odločbo 
Fundacije za šport, kjer čr-
panje sredstev predvidevajo 
v dveh letih, in Eko sklada, 
kamor se bodo prijavili naj-
verjetneje v tem tednu, saj 
gre tudi za energetsko var-
čen objekt. Roblek pa upa in 
verjame, da bo klima za vse 
tiste, ki bodo nove prostore 
in dvorano uporabljali, pri-
jetna.

Položili temeljni 
kamen za dvorano

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 14. junija 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Tina Knific iz Medvod, majico s kratkimi rokavi Val 202 pa 
Marija Mlakar iz Kranja.

Nagrajenkama čestitamo!

Nagrajenki

Prisotni so si lahko na prireditvi ogledali tudi, kako je 
projekt videti na papirju. / Foto: Alenka Brun
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Knjigo prejme VERA LUZNAR iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Svet gorenjske regije in Razvojni svet gorenjske regije sta potrdila regijski razvojni program, v katerem 
so pozornost namenili tudi t. i. mehkim vsebinam.

Potrdili razvojni program

V četrtek bo izplačan letni dodatek

 � 1. stran

Kranj – Mestna občina Kranj bo letos 40 tisoč evrov, ki jih na-
menja za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, dodeli-
la petim vlagateljem. MOK bo sofinancirala upravičene stroške 
za prenovo objektov ali poslovnih prostorov, najem poslovnih 
prostorov, pokritje plače novih delovnih mest, nakup strojev 
in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega 
sredstva ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

Razdelili sredstva za socialno podjetništvo
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Jesenice – Slavnostno prire-
ditev skupaj z Občino Jese-
nice izmenično organizira-
ta zgornjegorenjsko združe-
nje veteranov vojne za Slove-
nijo in Policijsko veteransko 
društvo (PVD) Sever Gorenj-
ska. Letos je za organizacijo 
dogodka poskrbelo slednje, 
slavnostni govornik pa je bil 
Anton Hribar, vodja odbora 
Zgornja Gorenjska v PVD 
Sever.

V svojem nagovoru je 
na kratko povzel dogajanje 
na območju občine Jeseni-
ce pred 31 leti. »Neposredni 
udeleženci takratnih dogod-
kov se spominjamo, kako je 
bil izveden desant s helikop-
terjema na igrišče v Podme-
žakli, kako so po cesti iz Ra-
dovljice pripeljala vozila z 
vojaki, težka tovorna vozila 
s tanki v spremstvu oklepni-
kov, ki so zasedli mejne pre-
hode Karavanke, Rateče in 
Korensko sedlo ...«

Spomnil je, da so bili takoj 
po desantu na območje raz-
porejeni miličniki tedanje 
postaje Jesenice, ki so blo-
kirali območje ter spremlja-
li aktivnosti v gibanju zvezne 
milice. »Z njihovim vodjem 
je bil s strani namestnika ko-
mandirja Postaje milice Jese-
nice in dvema komandanto-
ma enot Teritorialne obram-
be vzpostavljen kontakt in 
začela so se pogajanja  ... V 
času pogajanj je pred halo 
Podmežakla prispela borbe-
na enota JLA, oborožena z 

oklepnim vozilom, z name-
nom, da zveznim milični-
kom omogoči dostop do že-
lezniškega mednarodnega 
mejnega prehoda Jesenice. 
Po daljših pogajanjih je med 
predstavniki milice, Teritori-
alne obrambe, zvezne mili-
ce in jugoslovanske armade 
prišlo do dogovora, da se pri-
padniki JLA in zvezne mili-
ce umaknejo na tedanji mej-
ni prehod Karavanke. Prav ta 
dogovor in odločitev sta za-
gotovila, da do zasedbe med-
narodnega mejnega preho-
da Jesenice s strani JLA in 
zvezne milice ni prišlo in 

mejni prehod ni bil zaprt niti 
za sekundo.«

Po podpisu sporazuma o 
umiku, ki se je začel 1. juli-
ja, je delo na vseh medna-
rodnih mejnih prehodih v 
občini prevzela tedanja slo-
venska milica. Hribar je iz-
razil zadovoljstvo in ponos, 
da kljub zaostrenim raz-
meram na nobeni strani ni 
bilo mrtvih niti poškodova-
nih, in se ob tem spomnil 
na vojno v Ukrajini. »Želim 
si, da bi vpleteni v nesmisel-
no vojno čim prej spoznali, 
da agresija ne vodi k rešitvi 
problema, temveč bi sedli za 

zeleno mizo in s pogajanji 
dosegli umiritev razmer.«

Mir in svoboda sta bila 
tudi osrednje sporočilo v 
nagovoru župana Jesenic 
Blaža Račiča, ki se je zah-
valil vsem, ki so pripomog-
li k temu, da danes živimo v 
miru in v svobodni Sloveni-
ji. »Še zlasti v zadnjih mese-
cih, ko na evropskih tleh spet 
vihrajo vojne zastave in teče 
kri, ko opazujemo, kaj lahko 
stori vojaška sila, se moramo 
spet zavedati pomena miru. 
To naj bo tudi sporočilo da-
našnje prireditve in prazni-
ka dneva državnosti.«

Marjana Ahačič

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob dnevu državnosti na platoju Karavanke 
je bil letos Anton Hribar, vodja odbora Zgornja Gorenjska v PVD Sever. Program sta 
sooblikovala Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora ter recitatorka in harmonikarica Maja 
Tomič. / Foto: Nik Bertoncelj

V naši družbi zadnja 
leta res ni bilo v nava-
di, da bi se pogovarjali 

o cenah hrane. Saj smo govo-
rili o cenah počitnic, avtomo-
bilov, pa o nekaterih storitvah 
– toda hrana je bila pač dru-
žinski strošek, o katerem veči-
na ni tarnala, saj smo si ga pri 
mesečnih stroških pač vzeli v 
zakup.

Priznam, da v trgovini ni-
sem nikoli spraševala za ceno 
kruha, olja, soli, moke ... Tis-
tega, kar pač gospodinje kupu-
jemo skoraj vsak teden. Pred 
kratkim pa me je pri blagajni 
kar malce stisnilo pri srcu, ko 
je ženska srednjih let pred me-
noj, ko je slišala znesek raču-
na, bolj sama pri sebi kot trgov-
ki potarnala, da je za podoben 
tedenski nakup še pred kratkim 
plačala okoli sedemdeset evrov, 
zdaj jih celo sto ni dosti.

Dekle za blagajno je razu-
mevajoče pokimalo in prizna-
lo, da ni edina, ki je to opazila, 
in da ni problema, če iz naku-
povalnega vozička tudi kakšno 
stvar vrne.

Ženska je samo pogledala 
nakupljene stvari in rekla, da 
je pač kupila zgolj tisto, kar res 
potrebujejo, in da ne bo niče-
sar vrnila, da pa se bodo doma 
pošteno pogovorili, če bodo še 
kupovali vse, kar so bili vajeni.

Tudi sama sem se zazrla v 
izdelke v svojem vozičku in pre-
mišljevala, kaj bi lahko vrnila. 
Pa nisem. Sem pa razmišljala 
o tem, da se je marsikatero od 
najosnovnejših živil v zadnjem 

času res močno podražilo. Olje 
in druge maščobe za skoraj po-
lovico, žita in izdelki iz žit za 
okoli četrtino.

Seveda ne tarnamo le kupci, 
saj proizvajalci tarnajo nad ce-
nami goriv in drugih stroškov, 
najemniki lokalov nad pod-
ražitvami najemnin. Kmalu 
se obetajo podražitve v gostin-
skih lokalih, pa so cene že sedaj 
marsikje res visoke.

V različne gostinske loka-
le tistim, ki tega ne zmorejo, 
res ni treba hoditi, toda vsaka 
gospodinja mora v živilsko tr-
govino in tudi otrokom je tre-
ba kupiti nove čevlje, oblači-
la in šolske potrebščine. Tudi 
v teh trgovinah je gotovo veliko 
takšnih, ki se pogosto primejo 
za glavo, ko izračunajo, kak-
šen strošek jih čaka.

Z visokimi cenami se spopa-
dajo tudi marsikje drugje. Te 
dni smo lahko prebrali, da je 
črnogorska vlada omejila naj-
višjo trgovsko maržo za pšenič-
no moko, olje, sladkor in sol. Ta 
bo v veleprodaji znašala največ 
pet odstotkov, v maloprodaji pa 
sedem.

Tudi mi čakamo na ukrepe 
države, ki pa bodo najbrž le za 
silo omilili stiske družin, zlasti 
tistih, ki že sedaj skrbno načr-
tujejo porabo vsakega evra. In 
najbrž se bo vse pogosteje do-
gajalo, da bo večina pred odho-
dom v trgovino morala še kako 
premisliti, kaj res nujno potre-
buje. Zlasti ker se cene najnuj-
nejših stvari povečale bolj kot 
plače.

Nakupovalni voziček
Na predvečer dneva državnosti so tradicionalno spominsko slovesnost ob prazniku pripravili tudi na 
mejnem platoju Karavanke. Tako slavnostni govornik Anton Hribar kot župan Jesenic Blaž Račič sta v 
nagovorih poudarila pomen miru.

Poudarili sporočilo miru

Cerklje – Na prireditvi v Kul-
turnem hramu Ignacija 
Borštnika je kot slavnostni 
govornik nastopil nekdanji 
politik in poslanec, tudi žu-
pan Kranja Vitomir Gros. 
Uvodoma je spomnil, da 
moramo biti veseli in po-
nosni na svojo domovino, 
saj marsikateri narod te sre-
če nima. Opozoril je tudi na 
pestro zgodovino Sloven-
cev in tudi na zamolčano 
stran po drugi svetovni voj-
ni. »Danes ne bi smelo biti 
več mesta za strah, pa ven-
darle si ljudje še danes ne 
upajo povedati tistega, kar 
mislijo, kar čutijo in si želi-
jo, da bi se zgodilo,« je de-
jal in dodal, da med nami ne 

sme biti mesta za maloduš-
je. »Vse, kar smo dosegli, 
smo dosegli z delom in čisto 
vestjo. Slovenci in slovenski 

narod se ponašata z velikim 
napredkom, čeprav se v jav-
nosti večkrat govori, da nis-
mo napredovali, pa ni tako. 

Treba je le pogledati po svetu 
in bomo videli, da so težkoče 
marsikje večje kot pri nas,« 
je dejal in dodal, da gre za do-
sežek delavnih ljudi. »Imej-
mo radi našo domovino, saj 
je vendar naša. Če jo izgubi-
mo, druge ne bo več,« je zak-
ljučil.

Prireditev z naslovom Sen 
kresne noči so v sodelova-
nju z Občino Cerklje in ob 
pomoči številnih cerkljan-
skih društev in organiza-
cij pripravili člani Kluba Li-
berius Cerklje in KUD Pod 
lipo Adergas. Kulturni pro-
gram je bil v znamenju Joža 
Vombergarja, dramatika in 
prevajalca, ki izhaja iz Pše-
nične Police pri Cerkljah in 
čigar 120. obletnico rojstva 
obeležujemo letos.

Tudi v Cerkljah so pripravili prireditev ob dnevu državnosti, ki so ji dali naslov Sen kresne noči.

Aleš Senožetnik

Slavnostni govornik je bil Vitomir Gros. / Foto: Aleš Senožetnik

Vse smo dosegli z lastnim delom
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, Jasna Paladin, Urša Peternel, 

Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,  
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič 

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

KOMENTAR
Vilma Stanovnik



4 Gorenjski glas
torek, 28. junija 2022

info@g-glas.si

Jesenice – Predstavnice 
Ljudske univerze Jesenice 
so prejšnji teden pediatrič-
nemu oddelku Splošne bol-
nišnice Jesenice predale di-
daktične igrače, ki so jih iz-
delale udeleženke študijske-
ga krožka.

Kreativni študijski krožek 
Ekološka igra z dobrim na-
menom so na Ljudski uni-
verzi Jesenice organizira-
li spomladi, vanj pa so se 
vključile ženske, priseljene 
ne Jesenice, in tam iz odpa-
dnih materialov izdelovale 
didaktične škatle – igrače, ki 
otrokom poleg zabavne igre 
nudijo tudi obilico učenja.

Škatle vsebujejo raznoli-
ke elemente, s katerimi se 
otrok lahko igra na različ-
ne načine in tako uri svoje 
spretnosti na vseh področ-
jih razvoja, so pojasnile in 
povedale, da so mislile tudi 
na ljudi z demenco. Zanje 
so iz materialov, ki bi jih si-
cer zavrgli, izdelale rokavč-
ke, ki pri osebah z demen-
co zmanjšujejo stres, stimu-
lirajo, izboljšajo zaznavanje 
in jih sproščajo.

Študijski krožki na Ljud-
ski univerzi Jesenice delu-
jejo že več kot dvajset let. 
»So izobraževalna oblika, 
kjer se družijo ljudje s po-
dobnimi interesi. Kreativni 

krožek Ekološka igra z dob-
rim namenom je imel tri 
ključne točke: povabiti pri-
seljenke in jim ponuditi 
vključenost v naše lokalno 
okolje, se ekološko usme-
riti in pri delu uporabljati 
stvari, ki bi jih sicer zavrgli, 
in seveda spodbujati učenje 
in izobraževanje,« je pove-
dala strokovna delavka LUJ 
Polona Knific

Jasmina Lika, kreativna 
mentorica, pa je poudarila, 
da so bile v procesu ustvar-
janja z udeleženkami popol-
noma enakovredne pri ure-
sničevanju zastavljenega 

cilja: ustvariti igračo, s po-
močjo katere se bodo otro-
ci skozi igro lahko tudi uči-
li. Pri ustvarjanju so sodelo-
vale so priseljenke s Koso-
va, iz Bosne, Srbije in Ukra-
jine. »Jezika drugih sicer 
nismo razumele, a jezik ni 
samo govor – in to smo do-
kazale, ko smo vzpostavile 
nekakšno komunikacijo in 
s skupnimi močni naredile 
igračo oziroma pripomoček 
za otroke in dementne.«

Kot je povedala bolnišnič-
na učiteljica, igrače, ki so jih 
v preteklosti že podarile ude-
leženke programov Ljudske 

univerze, z veseljem upo-
rabljajo. »Zelo so praktične 
in didaktične, zato smo tudi 
teh novih igrač zelo veseli in 
jih bomo s pridom uporab-
ljali,« je povedala.

V bolnišnici so bili vese-
li tudi rokavčkov za bolni-
ke z demenco, ki jih imajo 
tako rekoč na vseh oddelkih. 
»Mislim, da bodo našim pa-
cientom, ki so s prihodom 
v bolnišnico postavljeni v 
njim neznano klinično oko-
lje, omililo stisko, v kateri se 
znajdejo,« pa meni Anton 
Justin, vodja zdravstvene 
nege v internistični službi.

Uma, Filip in Jan so v igralnici pediatričnega oddelka jeseniške bolnišnice pod vodstvom 
Jasmine Lika kar takoj preizkusili nove igrače./ Foto: Tina Dokl

Jesenice – Občinski svet Ob-
čine Jesenice je prejšnji če-
trtek na redni seji potrdil re-
balans letošnjega proračuna. 
Ta se spreminja predvsem 
zaradi dinamike financira-
nja nekaterih projektov, no-
vih znanih dejstev ter vklju-
čitve novih obveznosti v pro-
račun, so pojasnili na občin-
ski upravi.

Med odhodki, ki se s pre-
dlogom rebalansa povečuje-
jo za nekaj manj kot milijon 
evrov, se dodatna sredstva 
namenijo za izvedbo na-
menskega vodovodnega ja-
ška in obnove odseka vodo-
voda na zajetju Peričnik, za-
radi višjih stroškov surovin 
in gradbenega materiala pa 
za obnovo in nadzidavo telo-
vadnice na OŠ Poldeta Stra-
žišarja.

V Načrt razvojnih progra-
mov se vključuje projekt 
ureditve balvanske plezalne 

stene na tržnici, za katero bo 
občina pridobila sofinanci-
ranje. Obnova objekta Ruar-
dova graščina se zaradi kom-
pleksnosti izvedbe in uskla-
ditve projekta s prijavo na 
razpis za sredstva sofinan-
ciranja v okviru Načrta za 

okrevanje in odpornost z re-
balansom nadaljuje v dveh 
fazah. Delno se v prihodnje 
leto zamika financiranje re-
konstrukcije in adaptacije 
objekta Hrušica 55a, ki je na-
menjen neprofitnim občin-
skim stanovanjem, v celoti 

pa celostna prenova stavbe 
na Cesti maršala Tita 78a. 
Pri slednji gre za objekt ob 
zdravstvenem domu Jese-
nice, ki naj bi bil po ureditvi 
namenjen izvajanju preven-
tivnih programov ter delova-
nju cetra za krepitev zdravja.

Na zadnji seji pred poletnimi počitnicami so jeseniški svetniki potrdili rebalans proračuna za leto 2022, 
s katerim se odhodki povečujejo za milijon evrov.

Marjana Ahačič

Dunaj – Prejšnji teden so v 
Slovenskem kulturnem cen-
tru Korotan na Dunaju odprli 
razstavo o življenju in delu v 
Kropi rojenega tenorista An-
tona Dermote. Kustosinja 
razstave je umetnikova hči 
Jovita Weber Dermota, igral-
ka in pevka. Anton Dermo-
ta je bil rojen 4. junija 1910 
v Kropi, nastopal je v opernih 

hišah in koncertnih odrih po 
vsem svetu, posebno pove-
zan pa je bil z Dunajsko dr-
žavno opero. Umrl je je ju-
nija 1989 na Dunaju, kjer je 
tudi pokopan. V Mežnariji 
pri Kapelci nad Kropo je na 
ogled stalna fotorazstava o 
treh bratih – tenoristih Der-
mota, ki so v tej hiši prežive-
li otroštvo in mladost. Poleg 
Antona sta bila namreč pevca 
tudi Leopold in Gašper.

Marjana Ahačič

Zgornje Gorje – Pretekli te-
den sta gorjanski župan Pe-
ter Torkar in direktor Go-
renjske gradbene druž-
be (GGD) Stanislav Remic 
podpisala pogodbo za izved-
bo del šestih sklopov projek-
ta Rekonstrukcije občinskih 
cest. Kot je pojasnil župan, 
bo investicija v skupni vred-
nosti dobrih 830 tisoč evrov 
(z DDV) v 85-odstotnem de-
ležu sofinancirana s sred-
stvi iz zakona o Triglavskem 

narodnem parku. Na razpis 
so se sicer prijavili trije izva-
jalci.

»Želimo si, da bi bila vsa 
dela zaključena do sredine 
novembra,« je dejal župan. 
Poleg rekonstrukcije cest v 
skupni dolžini 1850 metrov 
na petih odsekih v naseljih 
Zgornje Laze, Spodnje Gor-
je in Podhom, bo nova tudi 
javna razsvetljava v naselju 
Zgornji Graben in v Podho-
mu, kjer bo urejen tudi vo-
dovod. Preplastili bodo tudi 
športno igrišče pri OŠ Gorje.

Podpisana pogodba 
za obnovo občinskih cest

Radovljica – Tudi v občini Ra-
dovljica se zvišujejo cene po-
moči na domu. Storitev za ob-
čane izvaja Dom dr. Janka Be-
nedika, občinski svet pa je na 
predlog doma soglašal z zvi-
šanjem cene, prvim v zadnjih 
dveh letih. Od 1. julija bo tako 
skupna cena storitve pomoč 
na domu ob delavnikih višja 
za 13,19 odstotka, ob nedeljah 
za 8,58 odstotka, na dni držav-
nih praznikov pa za 7,51 od-
stotka. Strošek uporabnika, 

ki plača 20 odstotkov cene, bo 
tako 4,23 evra na uro na delav-
nik, 5,92 evra na uro ob nede-
ljah in 6,34 evra na uro na dni 
državnih praznikov.

Tudi v Radovljici so kot 
razlog za zvišanje cene na-
vedli višje stroške dela in 
materialnih stroškov za os-
krbo. Socialnih oskrbovalk, 
ki nudijo pomoč uporabni-
kom, pretežno starejšim pa 
tudi invalidom in kronično 
bolnim, je sicer 14, povpreč-
no število uporabnikov pa je 
bilo lani 68 na mesec.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

Pred začetkom seje občinskega sveta so člani civilne iniciative Za Jesenice pred stavbo občine 
pripravili protest, s katerim so opozorili na nakopičene probleme na področju ogrevanja in 
odpadkov, pa tudi zaradi kopališča Ukova, ki ga letos ne bodo odprli. / Foto: Nik Bertoncelj

Razstavo o Antonu Dermoti so prejšnji teden odprli  
v slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju.

Priseljenke, ki so se udeležile kreativnih študijskih krožkov na Ljudski univerzi Jesenice, so jeseniški 
bolnišnici podarile didaktične igrače za otroke in posebne rokavčke za bolnike z demenco.

Nove igrače za male bolnikeRazstava o tenoristu 
Antonu Dermoti

Tudi v Radovljici višje  
cene za pomoč na domu

Potrdili rebalans proračuna

Maša Likosar

Vrednost pogodbe za obnovo več odsekov 
občinskih cest je 830 tisoč evrov.
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Občina Gorje je državni in občinski praznik zaznamovala s proslavo Od praznika do praznika, kjer so 
predstavili dosežke gorjanske občine in lokalnih društev ter podelili občinska priznanja.

Zgornje Gorje – V občini Gor-
je so lani in v prvi polovici le-
tošnjega leta zabeležili več 
pomembnih dogodkov. Med 
drugim so postavili čebel-
njak, začeli infrastrukturna 
dela, postali so t. i. zero waste 
občina, posadili so cepič stare 
trte pri župnišču, navijali za 
domače olimpijce in čestita-
li trem učencem, ki so v vseh 
devetih letih osnovnošolske-
ga izobraževanja dosegli iz-
jemen učni uspeh. Pred krat-
kim se je v organizaciji Ob-
čine Gorje s kolesom na pot 
proti Ankaranu podalo več 
kot šestdeset udeležencev, 
ki so v okviru akcije Kolesa-
rimo.Skupaj podprli osebe 
z motnjami v gibanju in ra-
kave bolnike. Aktivna so bila 
tudi lokalna društva, gorjan-
sko športno društvo je med 
drugim praznovalo sto let, 
gobarsko društvo deset let, 
PGD Podhom pa je zazna-
movalo devetdeset let obsto-
ja. Predsednik PGD Gorje 
Drago Stojc je prejel najvišje 
gasilsko odlikovanje v Slove-
niji, priznanje Matevža Ha-
ceta.

»Lani smo zaključili infra-
strukturno ureditev na Polj-
šici, zgradili dve cesti in par-
kirišče ob osnovni šoli, ure-
dili tri učilnice ter prenovi-
li notranjost vrtca. Stekla so 
gradbena dela v Podhomu in 
Spodnjih Gorjah, pristopili 

smo k rekonstrukcij občin-
skih cest in podprli rekon-
strukcijo državne ceste,« je 
na proslavi s kulturnim pro-
gramom pojasnil gorjanski 
župan Peter Torkar.

Ob tej priložnosti so pode-
lili občinska priznanja. Tri 
posameznice so prejele pri-
znanje Občine Gorje, dva 
posameznika pa plaketo Ob-
čine Gorje. Slavica Torkar, 
predsednica Agrarne skup-
nosti Podhom, je priznanje 
prejela za dolgoletno delo v 

gorjanskih društvih in orga-
nizacijah. Lidiji Dornig, rav-
nateljici Gimnazije Jeseni-
ce, so ob upokojitvi podelili 
priznanje za dolgoletno us-
pešno delo na področju šol-
stva. Prav tako so ob upoko-
jitvi podelili priznanje Jeleni 
Horvat, ravnateljici Osnov-
ne šole Antona Janše Rado-
vljica, in sicer za uspešno 
delo na področju dela z otro-
ki s posebnimi potrebami. 
Za dolgoletno uspešno delo 
v Knjižnici Antona Tomaža 

Linharta Radovljica so Bo-
ženi Kolman Finžgar, direk-
torici knjižnice, ob upokoji-
tvi podelili plaketo Občine 
Gorje. Plaketo so podelili še 
Branku Gomilarju, name-
stniku poveljnika Gasilske-
ga poveljstva Občine Gor-
je, za neprecenljiv prispevek 
na področju varstva pred po-
žarom in aktivno delovanje 
v krajevnih organizacijah. 
Vsem nagrajencem so se še 
zahvalili za odlično sodelo-
vanje z gorjansko občino.

Maša Likosar

Prejemniki občinskih priznanj Božena Kolman Finžgar, Jelena Horvat, Branko Gomilar, 
Lidija Dornig in Slavica Torkar z gorjanskim županom Petrom Torkarjem / Foto: Tina Dokl

Moste – Ob Spominskem 
dnevu Občine Žirovnica so 
se pri spominskih obelež-
jih talcem v Mostah zbra-
li, da počastijo spomin na 
padle borce, ki so se, kot je 
dejal žirovniški župan Leo-
pold Pogačar, borili za pra-
vično družbo in za svobodo 
dali svoje življenje. »Na tem 
mestu sem večkrat omenil, 
da žrtve niso bile zaman, da 
moramo potomci za to pos-
krbeti in da je to skupna od-
govornost vseh nas,« je dejal 
župan in med drugim pou-

daril, da je naša skupna od-
govornost do naših predni-
kov in naslednikov, da gle-
damo naprej pošteno, z jas-
nim ciljem za razvoj občine 
in cele Slovenije.

Slavnostna govornica je 
bila hči enega od soustano-
viteljev Osvobodilne fronte 
Josipa Vidmarja Živa Vid-
mar. Dejala je, da v nedeljo, 
26. junija, mineva osemde-
set let, odkar je Cankarjev 
bataljon v uspešni akciji uni-
čil oba mostova nad Završni-
co. »Nemški okupator se je 
nato 1. julija maščeval in po-
bil 29 ljudi iz begunjskih za-
porov, eden je pobegnil rav-
no na tem mestu,« je pove-
dala, ob tem pa dodala svoj 

čustveni spomin iz mla-
dosti. »Ko sem se z družino 
kot otrok vozila v Planico, 
nas je oče Josip Vidmar na 
tem ovinku opozoril na tra-
gični poboj in nam vlil po-
gum z dejstvom, da je eden 
od talcev pobegnil, ob tem 
pa nam ni povedal, da so ga 
čez nekaj mesecev Nemci 
ujeli, mučili in ubili. Verje-
tno nam je tudi povedal, za-
kaj so bili talci pobiti, a sem 
bila premlada, da bi vse ra-
zumela,« je spomin strni-
la govornica, ki pravi, da da-
nes tovrstno »luknjičasto« 
dojemanje preteklosti do-

datno povzroča razklanost v 
slovenski družbi. »Tako kot 
pri dražgoški bitki se enako 
obravnava požig mostov, češ 
kaj pa so partizani ropotali 
proti okupatorjem,« je poja-
snila in se tudi kritično opre-
delila do aktualnega vojnega 
stanja v Ukrajini. »Prva na-
loga nas, naslednikov naro-
dnoosvobodilnega gibanja, 
je, da z vsemi silami zahte-
vamo, da se takoj vzposta-
vi premirje,« je ob pozivu k 
miru še poudarila.

Spominsko slovesnost s 
kulturnim programom in 
polaganjem vencev sta prip-
ravila Občina Žirovnica in 
občinski odbor Zveze borcev 
za vrednote NOB Žirovnica.

Ob Spominskem dnevu Občine Žirovnica so s 
slovesnostjo zaznamovali osemdeseto obletnico 
požiga mostu in streljanja talcev v Mostah.

Borili so se za 
pravično družbo

Maša Likosar

Hotemaže – Za gradnjo regionalne ceste Hotemaže–Britof je 
bila konec maja izbrana Gorenjska gradbena družba, katere 
ponudbena vrednost znaša dobrih 5,6 milijona evrov. Kot so 
pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), na odločitev 
ni bilo vloženega revizijskega zahtevka. Gradnjo bosta na pod-
lagi sklenjenega sporazuma o sofinanciranju financirali tudi 
Mestna občina Kranj in Občina Šenčur. Izhodiščna vrednost 
celotnega investicijskega projekta, ki vključuje vse faze, ne le 
vrednost gradnje, je 10,75 milijona evrov. Gre sicer za novo 
cestno povezavo na regionalni cesti R1-210, odsek Preddvor–
Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof v dolžini 3.712 
metrov, ki poteka po vzhodnem robu naselij Hotemaže, Vi-
soko in Milje do naselja Britof. Začetek gradnje je predviden 
letos jeseni, rok za zaključek pa je 750 dni od uvedbe izvajalca 
v delo. Večje omejitve prometa v času gradnje po navedbah 
DRSI niso predvidene.

Izbran izvajalec za cesto Hotemaže–Britof

Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar in slavnostna 
govornica Živa Vidmar / Foto: Nik Bertoncelj
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nova nebesa: zoran predin in lačni franz

MAK MUNI, KLAVIRSKI RECITAL 

OPERA PANONNICA, popularne arije in dueti

AVE VERUM, vokalni solisti opere osjek

BERLIN TOKYO QUARTET

IZTOK MLAKAR

LUDO MARIëN IN ORKESTER HARMONIK

VIOLINOMANIA

Leighton park school orchestra

gypsyland: balkan boys in orkester slovenske vojske

velvetspace: cello attacca! in zvezdana novaković

klemen slakonja in small band

Laibach

festivalna dvorana  
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Mladina »žura« in svinja
V Parku Jojo v kranjskem blokovskem naselju Planina II se mladi pogosto glasno zabavajo in za seboj 
puščajo kupe smeti. Te so se kmalu po odprtju nakopičile tudi ob novih podzemnih zbiralnicah 
odpadkov.

Kranj – Le tri dni za tem, ko 
so v kranjskem blokovskem 
naselju Planina II v uporabo 
predali dve odjemni mesti s 
16 podzemnimi zbiralnica-
mi za ločeno zbiranje odpad-
kov, so se okoli njih nakopi-
čili kupi različnih smeti. Na 
to je z razočaranjem z obja-
vo na Facebooku opozori-
la tudi Mestna občina Kranj 
(MOK), ki je zapisala, da so 
podzemne zbiralnice name-
njene zgolj stanovalcem kra-
jevne skupnosti (KS) Bratov 
Smuk, a se je izkazalo, da ne-
kateri tega ne upoštevajo, ka-
kor tudi ne, da se odpadki ne 
odlagajo ob zabojnikih in da 
mešani odpadki tja sploh ne 
sodijo. Komunala Kranj je 
namreč dodatno odpeljala 
kar 160 kilogramov nepra-
vilno odloženih odpadkov. 
Na kopičenje smeti v Parku 
Jojo, ki tudi leži na območju 
KS Bratov Smuk, pa nas je 
opozoril bralec. »Danes me 
je po prihodu domov prese-
netil nered na igrišču Jojo na 
Planini II. Nekateri se tru-
dijo, tudi delavec komuna-
le, da sta igrišče in okolica 
urejena, nekateri pa ne ču-
tijo nobene odgovornosti za 
svoja dejanja. In so prepriča-
ni, da so drugi ljudje za to, 
da pospravljajo za njimi,« je 
zapisal.

»Lepo je imeti piknik, pa 
čeprav sredi naselja na Pla-
nini, in nihče verjetno ne bi 
imel nič proti, če bi uporabni-
ki zemljišča ob in na igrišču 
pospravili za seboj,« je nad 
nesnago v Parku Jojo razoča-
ran Jeretina. »Približno tako 
stanje so nam pustili uporab-
niki igrišča že večkrat. In nič 
čudnega ne bo, če bomo sta-
novalci proti uporabi igrišča 
oziroma raznim pojedinam 
ali piknikom na in ob igri-
šču,« je dodal.

V Parku Jojo se večinoma 
zbirajo mladi, ki imajo tam 
čez dan, zlasti pa popoldne 
in ob koncih tedna, piknike, 
pri čemer so precej glasni, 
za seboj pa ne pospravljajo, 
je potrdila tudi predsednica 
KS Bratov Smuk Manja Zor-
ko. »MOK in KS prejemata 
pritožbe stanovalcev zara-
di hrupa, o tem je obvešče-
na tudi policija, a problem 
je, da hrupa, ki ga povzro-
čajo, ni mogoče opredeliti 

kot kršitev javnega reda in 
miru. Vsaj ne podnevi,« je 
pojasnila Zorkova, ki razu-
me, da so takšne zabave za 
bližnje stanovalce moteče. 
»Po drugi strani pa je tudi 
treba razumeti, da se mla-
di nekje morajo zbirati, po-
polnega miru pa v večsta-
novanjskem naselju tudi 
ni mogoče doseči. Sku-
paj z MOK, policijo, redar-
stvom in Komunalo Kranj 
se sicer trudimo vzpostaviti 

red, mlade pa lahko ob tem 
le pozovemo, naj bodo uvi-
devnejši do sosedov parka 
in narave,« je dejala. Gle-
de smeti, ki jih puščajo za 
sabo, Zorkova pripominja, 
da je smetnjakov v okolici 
dovolj, žal pa se mladini ne 
ljubi narediti sto korakov do 
njih in odpadke raje odvrže-
jo na tla.

O smeteh, ki so se takoj 
nakopičile okoli novih pod-
zemnih zbiralnic, je Zorko-
va povedala, da jih je Komu-
nala Kranj takoj pospravila, 
in kot kaže, je šlo za enkra-
tni dogodek, saj se po tistem 
kaj podobnega ni ponovilo. 
»Razmere pri podzemnih 
zbiralnicah bomo pozor-
no spremljali, ena od reši-
tev je, da bi jih zaklenili in 
s tem preprečili nestanoval-
cem naselja, da bi tam od-
lagali odpadke. Ponudbe za 
to že zbiramo, a končno so-
glasje za tak ukrep morajo 
podati etažni lastniki,« je še 
povedala Zorkova.

Le nekaj dni po odprtju podzemnih zbiralnic odpadkov na Planini II so se okoli njih 
nakopičile različne vrste odpadkov. / Foto: MOK/Facebook

Začenjajo umirjanje prometa

Jezersko – Zapornico bodo 
postavili nasproti Lovskega 
doma, začela naj bi delova-
ti julija. Parkiranje bo tako 
plačljivo vse leto. Obstajale 
pa bodo seveda izjeme, ki 
bodo upravičene do dovo-
lilnic. V prvi vrsti bodo se-
veda to občani Jezerskega. 
»Do dovolilnice so upra-
vičeni lastniki nepremič-
nin, planinskih koč in dru-
gi upravičenci, ki jih določa 

Odlok o ureditvi mirujoče-
ga prometa v Občini Jezer-
sko,« so pojasnili na obči-
ni. Vsem upravičencem se 
dovolilnica izda brezplač-
no na podlagi pisne vloge, 
ki jo najdejo na spletni stra-
ni občine. Poudarili so še, 
da se upravičencu izda ena 
dovolilnica, vezana na eno 
vozilo – sistem bo namreč 
deloval na način branja re-
gistrskih tablic. Opozar-
jajo tudi, da je dovolilnica 

neprenosljiva, njena zlora-
ba pa se kaznuje z globo.

Kot smo omenili, se bo 
parkirnina za obiskovalce 
parkirišča Ravenska Koč-
na plačevala vse leto. Cena 
dnevnega parkiranja bo od 
1. junija do 30. septembra 
deset evrov, v obdobju od 1. 
oktobra do 31. maja pa pet. 
Plačevanje bo možno le z 
bančno kartico ali s pomoč-
jo aplikacije. Na občini so 
dodali še, da bo parkirišče v 

dolini Ravenske Kočne od-
prto za sto vozil, kar pa po-
meni, da prehod mimo za-
pornice imetnikom dovo-
lilnice v času, ko bo v dolini 
že sto vozil, ne bo mogoč. V 
času zimskih razmer pa bo 
parkirišče zaprto. Parkira-
nje na parkirišču Pod Turni 
pa za zdaj ostaja brezplačno. 
»Parkirnina se bo začela za-
računavati, ko bodo plačljiva 
vsa parkirišča v okolici Plan-
šarskega jezera,« zaključijo.

Nedavno so se začela dela na parkirišču Pod Turni, kjer bo zapornica za vstop v dolino Ravenske 
Kočne.

Alenka Brun

Steza, ki je namenjena 
tako kolesarjem kot pešcem, 
je del državne kolesarske poti 
G6 Kranj–Naklo–Tržič in je 
eden od odsekov daljinske 
kolesarske povezave D2 Lju-
bljana–Tržič. Na poti je ob 
na novo zgrajenem mostu 

urejeno tudi počivališče, ki 
so ga obnovili in vanj umesti-
li še stojala za kolesa.

Na ta dan je potekalo tudi 
srečanje kolesarjev iz gorenj-
skih društev upokojencev, 
ki ga je organiziralo domače 
Društvo upokojencev Naklo. 
Udeležilo se ga je približno 
130 kolesarjev in 14 društev.

Slavnostno odprli 
kolesarsko stezo

Železniki – Občina Železniki vabi na slovesnost ob občinskem 
prazniku, ki bo v četrtek, 30. junija, ob 20. uri v Športni dvo-
rani Železniki. Podelili bodo pet občinskih priznanj. Plaketo 
bosta prejela Janez Lotrič in dr. Maruška Vidovič, priznanje 
za izjemne dosežke dr. Miha Markelj, priznanje za življenjsko 
delo prostovoljcev pa Marija Koblar in Pavla Potočnik. Podelili 
bodo tudi priznanja odličnjakom osnovne in srednje šole.

Železniki praznujejo občinski praznik

Ceste prečkajo tudi 
divje živali
Medvode – »Na cestah pre-
pogosto opažamo povožene 
živali,« se je na naše uredni-
štvo obrnila Mojca Furlan iz 
medvoškega Društva za va-
rovanje okolja in pomoč ži-
valim v stiski Reks in Mila.

V tem času še posebej opo-
zarja na povožene divje živa-
li. »Pomanjkanje hrane in 
potreba po vodi živali pogos-
to prisilita, da prečkajo ces-
te. Največ takih dogodkov se 
zgodi ponoči, pa tudi pod-
nevi pri dobri vidljivosti in 
počasni in ustrezni hitrosti 
avtomobila. Nekateri ljud-
je očitno nimajo dovolj srč-
nosti in spoštovanja do dru-
gih živih bitij. Namesto da bi 
ustavili, spustili žival mimo, 
jo brezčutno povozijo. Vča-

sih žival le močno ranijo in 
ta obleži ob cesti, prepušče-
na počasnemu umiranju; ali 
če ima srečo v nesreči druge-
mu človeku, najditelju z več 
srca in empatije, da jo odpe-
lje na veterino, če je sploh še 
upanje za okrevanje. Divjih 

živali ne zdravi nihče, razen 
zaščitenih živalskih vrst. Ra-
njeno žival poleti napadejo 
črvi in jo jedo pri živem tele-
su,« poudarja Mojca Furlan 
in dodaja, da ježke in ptice 
lahko peljete na Veterinar-
sko ambulanto za Ptice, pla-
zilce in male sesalce v Lju-
bljani na Veterinarski fakul-
teti, lahko pa poskusite tudi 
v drugih veterinarskih am-
bulantah.

Na vprašanje, kako lahko 
preprečimo in zmanjšamo 
število povoženih živali, od-
govarja: »Bodimo pozorni 
na cestišče, opazujmo, kaj 
se dogaja, saj tako lahko brez 
večjih težav ustavimo in vk-
ljučimo štiri smernike. Po-
kažimo svoje dostojanstvo 
in razumevanje, da je na 
svetu več živih bitij, življenje 

pripada vsem. Ne vozimo po 
pticah, ježih, žabah, veveri-
cah, jazbecih, srnah in dru-
gih živalih. Ljudje smo nase-
lili njihove habitate, s cesta-
mi presekali njihove ustalje-
ne poti. Plemenito jih je zato 
ščititi in ne ubijati.«

Maja Bertoncelj

Simon Šubic

 � 1. stran

Bodimo pozorni tudi na divje živali. Prometne ceste 
prečkajo tudi ježi. / Foto: Peter Košenina

V Parku Jojo na Planini smeti ležijo vsepovsod. / Foto: Marko Jeretina
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Žeje v občini Naklo so dobile svoj kulturni hram, za kar je zaslužen domači slikar Franci Markovec, ki je 
odprl galerijo Markovec in na ogled postavil stalno slikarsko razstavo z naslovom Slikarsko ustvarjanje 
skozi čas mojega življenja.

Žeje – Petkovo popoldne je 
bilo v Žejah, že če bi se ozr-
li samo po odličnem odzi-
vu obiskovalcev, prav poseb-
no. Slikar Franci Markovec 
je povabil na odprtje nove ga-
lerije Markovec v novem go-
spodarskem poslopju in tako 
s pomočjo svojcev, še pose-
bej sina Klemena, ki mu je 
odstopil ta prostor, uresničil 
svojo nekajletno željo. V ga-
leriji je na ogled 42 del in v tej 
bogati zbirki z naslovom Sli-
karsko ustvarjanje skozi čas 
mojega življenja, v kateri so 
razstavljena tako njegova sta-
rejša kot novejša dela, sprem-
ljamo razpoloženje avtorja v 
različnih časovnih obdobjih. 
»Uresničile so se mi velike 
sanje, da imam svojo galeri-
jo,« je povedal na odprtju in 
na ogled razstave po predho-
dnem dogovoru povabil šole, 
društva, družine, posame-
znike, skratka vse, ki jih za-
nima slikarstvo. Zbirka nje-
govih slik je izjemna, in kot 
je tudi povedal, bo razstavo še 
nadgrajeval, razstavni pros-
tor pa bo namenil tudi dru-
gim avtorjem.

Nakelski župan Ivan Meg-
lič je v nagovoru povedal, da 
Francija Markovca pri nje-
govem slikarskem ustvarja-
nju spremlja že vsaj štiride-
set let. Pohvalil je njegov iz-
jemni čut za lepoto in barv-
no kombinacijo, in kot je žu-
pan še dejal, se je avtorjevim 
motivom krajine in tihoži-
tjem v zadnjem času pridru-
žil portret, ob tem pa njego-
ve slike ostajajo razumljive, 

sporočilne, z občutkom za 
ohranjanje zgodovine, ki jo 
na svoj ustvarjalni način pre-
naša tudi mlajšim generaci-
jam.

Franci Markovec se je kot 
slikar predstavil že na mno-
gih samostojnih in skupin-
skih razstavah, za svoje delo 
je leta 2015 prejel prizna-
nje Zveze likovnih društev 

Slovenije. Milan Debeljak, 
znani podbreški pesnik, 
mu je poklonil pesem Mo-
jim slikam, ki jo je spesnil 
na večer pred odprtjem ga-

lerije in stalne razstave, 
zraven pa še pesem o lepo-
ti, ki se je zlila z zvoki flav-
te Pavle Poklukar. Novi ga-
lerijski prostor je blagoslo-
vil župnik Janez Zupanc. 

Organizator razstave, ki 
sovpada s praznikom Obči-
ne Naklo, je KTD Pod Krivo 
jelko Duplje. Franci Marko-
vec se je ob tem zahvalil še 
številnim posameznikom, 
ki so mu pomagali z nasveti 
in sodelovanjem pri izved-
bi razstave. Izbor razstavlje-
nih slik je »pobožala« tudi 
njegova sorodnica prof. dr. 
Zvonka Zupanič Slavec, ki 
je videno zaobjela v besede: 
»Silno ponosna sem na to, 
kar tukaj vidimo. To klenost 
naroda, lepoto rodoljubja, 
plemenito in dostojanstve-
no željo po vsem domačem, 
nacionalnem in z zastavo 
na vratih. S Francijevo lju-
bečo sliko domače pokraji-
ne in vsega tistega lepega, 
dobrega, kar nas povezuje.«

Suzana P. Kovačič

Od leve župan Ivan Meglič, župnik Janez Zupanc, lastnik galerije in avtor razstave Franci 
Markovec, flavtistka Pavla Poklukar in pesnik Milan Debeljak

Tržič – Gre za projekta v na-
črtu razvojnih programov 
za komunalno opremljanje 
aglomeracije Loka, kjer je 
prišlo do znižanja sredstev 
za nekaj čez 41 tisoč evrov, 
in za projekt Žive legende, 
kjer pa je prišlo do povišanja 
za približno enak znesek in 
se bodo uredile dostopne 
pešpoti do dvorca Neuhaus. 

Kot je pojasnil direktor tr-
žiške občinske uprave Kle-
men Srna, so se zaradi po-
treb in novih dejstev pove-
čale tudi nekatere druge po-
stavke v občinskem prora-
čunu. Za največ, nekaj več 
kot 163 tisoč evrov, se je 

povečala postavka Vrtca Tr-
žič. S prvim februarjem na-
mreč stopile v veljavo viš-
je cene programov, kar po-
sledično pomeni višje pla-
čilo razlike med ekonom-
sko ceno programov in pla-
čilom staršev ter poveča-
no število oddelkov. Trenu-
tno je v 33 oddelkih 599 ot-
rok. Nekaj več je tudi otrok, 
ki potrebujejo dodatno stro-
kovno pomoč, manjši del do-
datnih sredstev pa bo šel še 
za plačilo najemnine novih 
prostorov dveh vrtčevskih 
oddelkov v Kovorju. Dodana 
sredstva z rebalansom gredo 
še za upravljanje in vzdrže-
vanje poslovnih prostorov 
zaradi dokončanja prenove 

poslovnega prostora v pri-
tličju občinske stavbe pred 
oddajo v najem, za skupno 
medobčinsko inšpekcijsko 
in redarsko službo za nakup 
štirih stacionarnih radarjev 
(sorazmerni delež Občine 
Tržič), za plačilo pogrebnih 
storitev socialno ogroženim, 
za gradnjo, nakup in investi-
cijsko vzdrževanje stano-
vanj, za dejavnost gasilske 
zveze in društev ter za kra-
jevno samoupravo (KS Bi-
strica pri Tržiču).

Skupni odhodki se z re-
balansom proračuna za leto 
2022 povečujejo za nekaj več 
kot 259 tisoč evrov. Skupni 
prihodki pa se povečujejo za 
dobrih 450 tisoč evrov. »Gre 

za uskladitev transfernih 
prihodkov iz državnega in 
EU proračuna, namenjenih 
za sofinanciranje projekta 
DRR2 – Aglomeracija 3806 
Loka – komunalno opremlja-
nje. Skladno s potekom grad-
nje in glede na podpis pogod-
be o sofinanciranju projekta 
se bo šele letos začelo izvaja-
ti sofinanciranje iz državne-
ga in EU proračuna. Vse do 
sedaj smo namreč za izved-
bo projekta DRR2 zalagali 
lastna sredstva, ki jih bomo 
v upravičenem deležu dobi-
li povrnjena,« je pojasnil Kle-
men Srna. Proračunski pri-
manjkljaj se z rebalansom 
zmanjšuje za okoli dvesto ti-
soč evrov.

Suzana P. Kovačič

Besnica – Kulturno društvo 
Jožeta Paplerja Besnica je v 
kratkem času pripravilo dve 
zanimivi in odmevni prire-
ditvi – v sodelovanju z Go-
renjskim muzejem razstavo 
Umetnost vezenja in v so-
delovanju z Župnijo Besni-
ca 12. Kresni večer ob dnevu 
državnosti.

Na tridnevni razstavi 
Umetnost vezenja sta se z 
umetniškimi deli, ki so plod 
dela in ustvarjanja v tret-
jem življenjskem obdobju, 
predstavili sestri Marija Šo-
lar in Ivanka Leben, svoje iz-
delke pa so na ogled posta-

vile tudi Sejalčeve vezilje, ki 
jih vodi Šolarjeva. »Razstava 
je požela veliko zanimanja, 
prihajali so iz vse Sloveni-
je, tudi vezilje iz Trsta. Že na 
odprtju razstave, ki so ga po-
pestrili tretješolci s Podru-
žnične šole Besnica in Osto-
vićevi godci, je bilo okoli 150 
ljudi,« je povedala Barbara 
Mesec Štular, predsednica 
Kulturnega društva Jožeta 
Paplerja Besnica.

Marija Šolar je predstavi-
la 36 različnih tehnik veze-
nja, ki jih je popisala v svoji 
najnovejši knjigi Umetnost 
vezenja. Pod tem imenom 

je razstava že maja potekala 
v Galeriji Mestne hiše v Kra-
nju, dodani so ji bili še izbra-
ni kosi vezenin iz zbirke Go-
renjskega muzeja, zlasti va-
jenice izpred sto in več let. 
Šolarjeva je v Besnici dodat-
no predstavila tudi vseh pet 
svojih knjig ter svoje slike – 
olja na platnu po predlogah 
slikarjev, kot so Gaspari, Ko-
bilca, Šubic, in portretne sli-
ke.

Ivanka Leben, prav tako 
vsestranska umetnica kot 
njena sestra, pa je na tok-
ratni razstavi pokazala Wi-
ehlerjeve gobeline, med ka-
terimi je tudi Zadnja večer-
ja Leonarda da Vincija v ve-

likosti 90 × 250 centime-
trov. Obiskovalci razstave so 
lahko občudovali tudi njene 
klekljane in kvačkane izdel-
ke, vezenine v različnih teh-
nikah, izdelke iz polsti in 
aranžmaje za razne prilož-
nosti. Večina njenih izdel-
kov je nastala zadnji dve »ko-
ronski« leti, nam je zaupala.

Minuli četrtek pa je pred 
cerkvijo Janeza Krstnika 
v Spodnji Besnici po sve-
ti maši na prostem poteka-
la prireditev ob dnevu držav-
nosti, 12. Kresnem večeru in 
25-letnici Pevskega zbora sv. 
Tilen.

V Besnici sta svoja ročna dela razstavljali sestri 
Marija Šolar in Ivanka Leben, tradicionalno pa so 
počastili tudi dan državnosti.

Razstava ročnih 
del odmevala

Simon Šubic

Sestri Marija Šolar in Ivanka Leben na razstavi Umetnost 
vezenja v Zgornji Besnici / Foto: Simon Šubic

Novi hram kulture v Žejah

Tržiški občinski svetniki so na junijski seji sprejeli drugi letošnji rebalans občinskega proračuna, in sicer 
zaradi finančne uskladitve projektov, ki so sofinancirani z državnimi in evropskimi sredstvi.

V Tržiču drugi rebalans proračuna
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Iščemo ravno vas! V našem zdravilišču zaposlimo:
. KUHARJA m/ž  (Koch). POMOČNIKA V KUHINJI m/ž  (Küchenhilfe). SODELAVCA V STREŽBI m/ž  (Servicekraft)

.  delo 5 dni na teden, 40 ur  .  zelo prijetno delovno vzdušje.  odlična plača  .  brezplačna prehrana in bivanje

Naš tim vas z veseljem pričakuje! Prosimo, javite se nam na:

T:   0043 4268 501 70
E:   a.pfund-gitschtaler@optimamed.at

OptimaMed Gesundheitsresort Agathenhof GmbH
Agathenhofstrasse 24   |   A-9322 Micheldorf   |   Avstrija

 

«Uresničile so se mi velike sanje, da imam svojo 
galerijo,« je povedal Franci Markovec na odprtju svoje 
galerije in na ogled razstave po predhodnem dogovoru 
povabil šole, društva, družine, posameznike, skratka 
vse, ki jih zanima slikarstvo. Zbirka njegovih slik 
je izjemna, in kot je tudi povedal, bo razstavo še 
nadgrajeval, razstavni prostor pa bo namenil tudi 
drugim avtorjem.
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Železniki – Najbolj živah-
no je bilo v Železnikih mi-
nulo nedeljo, na zadnji dan 
šestdesetih Čipkarskih dne-
vov, ko je potekalo osrednje 
dogajanje klekljarskega fe-
stivala. Ta je vrhunec dose-
gel popoldne, ko so na pri-
zorišču pred plavžem prip-
ravili tekmovanje odraslih 

v klekljanju in letošnjo no-
vost: klekljarsko ustvarjal-
nico za otroke. Obiskoval-
ci so čipke občudovali tudi 
na razstavah, dogajanje pa 
so organizatorji iz Turistič-
nega društva (TD) Železni-
ki popestrili še s predsta-
vitvijo domačih obrti in tr-
žnico, nastopi glasbenikov 
vključno z domačimi godbe-
niki in za konec še z veselico 

z Ansamblom Gregorja Ko-
bala. Predsednik TD Tomaž 
Weiffenbach je bil z obi-
skom v vseh treh dneh fe-
stivala, ki so ga odprli v četr-
tek zvečer, zelo zadovoljen. 
»Obisk na razstavah je bil že 
v petek in soboto res lep. Ve-
seli smo, da smo šestdese-
te Čipkarske dneve uspešno 
spravili pod streho,« je dejal.

Na tekmovanju v kleklja-
nju so se tokrat pomerili le 
odrasli. Devet klekljaric in 
en klekljar je klekljalo čipko 
z motivom srca po vzorcu, 
ki ga je narisala domačinka 
Jana Rihtaršič. Pravzaprav je 
šlo za dvojni vzorec: če nak-
lekljano srce obrneš na gla-
vo, nastane številka šestde-
set. Izdelke sodelujočih so 
ocenile tri mojstrice: doma-
činki Mici Koblar in Marja-
na Trpin ter Branka Grošelj, 
hči pokojne žirovske kleklja-
rice Marice Albreht, ki je bila 
vrsto let v ocenjevalni komi-
siji klekljarskega tekmova-
nja v Železnikih. Letos se je 
najbolj izkazala Marija Kos-
mač iz Spodnje Idrije, za njo 
pa so sledili Mira Guzelj s 
Hlevnega Vrha (občina Lo-
gatec), Albina Štucin iz Spo-
dnje Idrije, Neža Rejc iz Že-
leznikov in Blaž Frelih iz To-
polj nad Selci.

Za otroke so letos names-
to tekmovanja pripravili 

kleklarsko ustvarjalnico, ki 
bo po napovedih Weiffen-
bacha postala stalnica Čip-
karskih dnevov. Potekala je 
pod naslovom Podari rožo, 
otroci pa so klekljali rožice 
po vzorcih, ki jih je prav tako 
narisala Jana Rihtaršič. Na 
ustvarjalnici je klekljalo tri-
deset otrok: dvajset iz Čip-
karske šole Železniki ter de-
set iz čipkarskih šol iz Idri-
je in Žirov, dodatnih trideset 
rožic pa so naredili domači 
otroci že v šoli in doma. Tako 
so ustvarili barvit šopek 

šestdesetih klekljanih rož, ki 
bo ostal v Železnikih kot po-
klon in zahvala turističnim 
delavcem in klekljaricam, ki 
organizirajo in bogatijo Čip-
karske dneve, je povedala 
vodja domače čipkarske šole 
Irena Benedičič.

Na jubilej prireditve se je 
nanašala tudi razstava do-
mačih klekljaric v galeriji 
muzeja z naslovom 60 rož 
za 60 Čipkarskih dni, ki po-
teka še do 11. julija. V kultur-
nem domu si je bilo mož-
no ogledati letno razstavo 

čipk, ustvarjenih v Čipkar-
ski šoli Železniki, brezmej-
ne mojstrovine iz zakladni-
ce domačih mojstric Marice 
Soklič, Helene Kramar, Ma-
tilde Thaler ter že omenje-
nih Mici Koblar in Marjane 
Trpin, razstavo društva zasa-
vskih klekljaric Srčevk, klek-
lje iz različnih vrst lesa, do-
moznansko knjižnično gra-
divo, punčke iz cunj … V so-
boto so pripravili tudi tradi-
cionalno nogometno tekmo 
ledik : oženjeni, v petek pa 
otroško zabavo.

Ana Šubic

Otroci so na klekljarski ustvarjalnici klekljali rožice za šopek šestdesetih klekljanih rož.

Žiri – »V Žireh smo lahko po-
nosni na dosežke in razvoj 
v četrt stoletja samostojne 
poti,« je v svojem nagovoru 
poudaril podžupan Jože Sta-
nonik in ob tem spomnil 
na nekatere velike projek-
te, ki so jih uresničili v zad-
njih letih – od novega doma 
za starejše do idejne zasno-

ve za ureditev središča in del 
na področju cestne infra-
strukture. Posebno pozor-
nost pa so ob tej priložnos-
ti namenili letošnjim občin-
skim nagrajencem: Matiji 

Jerebu, Maji Justin Jerman 
in Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Dobračeva.

Kot je dejal Stanonik, je 
bilo preteklo leto »čudno« 
leto, ki so ga občutile vse ge-
neracije, že zlasti pa šolarji, 
ki so se šolali od doma. »A 
to obdobje smo v Žireh pre-
živeli relativno dobro, za kar 
bi se rad zahvalil vsem, ki 
so s svojim delom ali pa le 

spoštovanjem ukrepov pri-
pomogli, da se lahko skupaj 
zdravi veselimo poletja in ra-
dosti, ki jih prinaša dopust in 
počitnice.« Ocenil je, da smo 
bili Slovenci pri spopadanju 

z epidemijo covida-19 us-
pešni, verjame pa, da nam 
tudi v prihodnje pri usklaje-
vanju različnih pogledov ne 
bo zmanjkalo priložnosti, 
da se naučimo še učinkovi-
tejšega spoprijemanja z iz-
zivi, ki nas čakajo. »A pra-
znovanje je priložnost, da 
se veselimo doseženega in 
se obenem zavežemo, da 
bomo vsak po svojih močeh 
prispevali k razvoju kraja in 
države.« V preteklem letu 
se po njegovih besedah lah-
ko pohvalijo z dobrim sode-
lovanjem med občinskimi 
svetniki in občinsko upravo, 
za kar se je tako svetnikom 
kot sodelavcem na občini 
posebej zahvalil. Ob tem je 
spomnil, da sodijo med se-
dem najbolj razvitih občin v 
državi, sodijo tudi med naj-
bolj zdrave občine. »A to ne 
pomeni, da si lahko privo-
ščimo počitek, pred nami je 
še veliko projektov. Svet se 
spreminja in nujno je stal-
no prilagajanje,« je poudaril 

in dodal, da jim skupaj lah-
ko uspe.

Kaj vse lahko vsak sto-
ri kot posameznik, pa do-
kazujejo občinski nagra-
jenci. Letos so podelili tri 
občinska priznanja. Majo 

Justin Jerman so predla-
gali v Listi za napredek Ži-
rov za njen prispevek k dvi-
gu kulturnega življenja v Ži-
reh, Matijo Jereba je predla-
gala Lovska družina Žiri za 
njegovo dolgoletno delo na 

področju zobozdravstva v 
Žireh, na predlog občinske-
ga gasilskega poveljstva pa 
je priznanje prejelo še Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Dobračeva, ki letos praznu-
je 120-letnico.

Na predvečer občinskega praznika so v Žireh na slavnostni seji v Kulturnem središču Stare Žiri minuli petek podelili tudi letošnja občinska priznanja.

Mateja Rant

V Železnikih so se predvčerajšnjim iztekli jubilejni, šestdeseti Čipkarski dnevi, ki so tudi tokrat privabili lepo število obiskovalcev. Čipko z motivom srca  
po vzorcu, ki ga je narisala domačinka Jana Rihtaršič, je na tekmovanju klekljajo devet klekljaric in klekljar.

Čipkarski dnevi v znamenju jubileja

Za razstave je bilo tudi letos veliko zanimanja.

Na jubilej prireditve se je nanašala tudi razstava 
domačih klekljaric v galeriji muzeja z naslovom 60 
rož za 60 Čipkarskih dni, ki poteka še do 11. julija. 
V kulturnem domu si je bilo možno ogledati letno 
razstavo čipk, ustvarjenih v Čipkarski šoli Železniki, 
brezmejne mojstrovine iz zakladnice domačih 
mojstric.

Podžupan Jože Stanonik je na slavnostni seji ob 
občinskem prazniku spomnil, da Občina Žiri sodi 
med sedem najbolj razvitih občin v državi, sodi pa 
tudi med najbolj zdrave slovenske občine. »A to ne 
pomeni, da si lahko privoščimo počitek, pred nami 
je še veliko projektov. Svet se spreminja in nujno je 
stalno prilagajanje,« je poudaril Stanonik in dodal, da 
jim skupaj lahko uspe.

V občini Žiri trije občinski nagrajenci

Letošnji občinski nagrajenci (od leve proti desni): Janez Tratnik (PGD Dobračeva), Maja 
Justin Jerman in Matija Jereb / Foto: Tanja Mlinar
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Na Bonovcu pri Medvodah je 25. junija vsako leto slovesni pohod v počastitev dneva državnosti. 
Slavnostni govornik je bil tokrat Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade.

Seničica – Na Bonovcu pri 
Medvodah je 25. junija vsako 
leto slovesni pohod v počas-
titev dneva državnosti. Pot 
v dolžini 780 metrov ude-
ležence vodi po Aleji Slove-
nija, ki so jo postavili iz čis-
te ljubezni do domovine, iz 
hvaležnosti, da se je uresni-
čil sen Slovencev po lastni 
državi.

Pred tridesetimi leti so 
najprej posadili slovensko 
lipo, alejo pa nato skozi leta 
dopolnjevali. Na poti so bili 
postanki s kulturnim pro-
gramom, na koncu pa pri 
Hafnerjevi kapelici sveta 
maša, ki jo je daroval dr. Ja-
nez Juhant s somaševalci. 
Slavnostni govornik je bil 
Lojze Peterle, predsednik 
osamosvojitvene vlade. Na 
začetku se je na kratko ozrl 
v zgodovino, nato pa se do-
taknil tudi sedanjosti in pri-
hodnosti. »Prav je, da se od 
časa do časa spomnimo, 
kako je bilo in tudi zakaj ni 
bilo mogoče. In pred več kot 
tridesetimi leti nam je uspe-
lo, ker so bili izpolnjeni po-
litični pogoji za uresničitev 
največjega političnega ci-
lja slovenskega naroda. Kot 

predsednik vlade nisem ču-
til takšne enotnosti, o kate-
ri se danes govori. Bila je na 
ljudski ravni, na politični pa 
ni bilo tako enostavno. Ve-
sel sem, da smo osamosvo-
jitev uspešno izpeljali. O bi-
stvenih stvareh smo se znali 
pogovarjati in smo bili bolj 
dialoški, kot je Slovenija da-
nes. Priča smo veliki pola-
rizaciji, ki nam ni v čast in 

tudi ni dobra. Časi postaja-
jo zelo zahtevni. Čakajo nas 
novi izzivi. Naša generacija 
je opravila zgodovinsko na-
logo. Ni mogla narediti vse-
ga, kar bi si želeli. Računam 
na zavest mladih generacij 
in na več veselja do življe-
nja, na podmladek, brez ka-
terega ne da praznovati tis-
tega, kar je naša generaci-
ja dosegla,« je povedal med 

drugim Lojze Peterle. Pou-
daril je, da je na tem dogod-
ku resnično čutiti praznič-
nega duha, in izrazil željo, 
da bi dan državnosti tako 
praznovali po vsej Sloveni-
ji. »Osamosvojitev smo na-
redili za vse,« je še dejal.

Zbrane je na začetku na-
govoril tudi Janez Šušteršič, 
ki kot koordinator skrbi za 
ohranjanje te tradicije.

Maja Bertoncelj

Po poti Aleja Slovenija so hodili v počastitev dneva državnosti. / Foto: Maja Bertoncelj

Kamnik – Kamniški občinski 
svetniki so po skrajšanem 
postopku sprejeli rebalans 
proračuna za letošnje leto, 
s katerim je želela občin-
ska uprava proračun uskla-
diti z dejanskim prenosom 
sredstev iz prejšnjega leta 
ter uskladiti načrt razvojnih 
programov z investicijsko 
dokumentacijo za projekte, 
ki so ali pa še bodo prijavlje-
ni na javne razpise, hkrati 
pa uskladiti proračunske po-
stavke zaradi sprememb na 
strani prejemkov in izdat-
kov. Med drugim pa so po-
večali tudi višino sredstev, 

namenjenih za proračun-
sko rezervo.

Po sprejetem rebalansu 
so skupni izdatki ocenje-
ni na dobrih 34 milijonov 
evrov in so za 13 odstotkov 
višji kot v sprejetem prora-
čunu. Največjo spremem-
bo na strani prihodkov pred-
stavlja sofinanciranje grad-
nje Osnovne šole Frana Al-
brehta. Občina je namreč fe-
bruarja z ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
v podpis prejela pogodbo o 
sofinanciranju investicije 
v skupni višini 2,35 milijo-
na evrov, od katerih bo obči-
na 1,3 milijona evrov preje-
la v letošnjem letu. Svetniki 

so podprli tudi amandma 
občinske uprave na aman-
dma Liste Sandija Uršiča, 
ki je predlagala povišanje 
sredstev v sklad za finan-
ciranje investicij v osnov-
ni šoli Toma Brejca in Fra-
na Albrehta. Občina je s svo-
jim amandmajem le zame-
njala nekatere vire sredstev, 
ki po njenem mnenju niso 
bili ustrezni.

Občina je bila uspešna tudi 
na razpisu za sofinancira-
nje investicije v kamniškem 
zdravstvenem domu. Tako 
letos načrtuje rekonstrukcijo 
in nadzidavo dela zdravstve-
nega doma in dviga ostreš-
ja nad garažami urgentnih 

vozil za povečanje prostorov 
fizioterapije. Investicijo oce-
njujejo na 474 tisoč evrov. 
Fundacija za šport pa bo na-
menila 45 tisoč evrov za pre-
ureditev nogometnega igri-
šča Virtus v Šmarci v igrišče 
z umetno travo.

Na strani odhodkov so po-
večali vlaganja v kanalizacij-
ske sisteme in komunalno 
infrastrukturo, več sredstev 
bodo namenili tudi v uredi-
tev poškodovanih lokalnih 
cest in javnih poti. Na stra-
ni odhodkov so povečali tudi 
sredstva za umestitev brona-
ste skulpture mamuta na ob-
režje Kamniške Bistrice – s 
180 tisoč na 318 tisoč evrov.

Aleš Senožetnik

Jesenice – Na Jesenicah bodo odslej vsem uporabnikom od-
padno embalažo prevzemali po sistemu od vrat do vrat, so s 
spremembo odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki odlo-
čili občinski svetniki. Takšen način je bil doslej na Jesenicah 
predpisan kot neobvezen, s predlogom spremembe odloka 
pa je postal obvezen. Na občini pričakujejo, da bo novi sistem 
prinesel povečanje količin ločeno zbrane embalaže in s tem 
manj mešanih komunalnih odpadkov.

Tudi po odpadno embalažo od vrat do vrat

Hrastje, Hotemaže – Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Prebačevo - Hrastje, 
ki letos praznuje sedemde-
set let delovanja, je bogatejše 
za novo novo gasilsko vozi-
lo za prevoz moštva GVM1, 
gasilci PGD Hotemaže, ki 
bodo sedemdeseti jubilej 
zaznamovali prihodnje leto, 
pa za novo gasilsko vozilo s 
cisterno GVC 16/25.

Kot je pojasnil predsednik 
društva Matevž Zmrzlikar, je 
bilo PGD Prebačevo - Hrastje 

ustanovljeno leta 1952, ko so 
kupili prvo motorno črpalko, 
nekaj cevi in orodja. Dve leti 
kasneje so pridobili zemlji-
šče za postavitev gasilskega 
doma v Hrastju. Pred petimi 
leti so ga dogradili s prizid-
kom, pred kratkim so zame-
njali tudi okna v starem delu 
doma in obnovili fasado. 
Med drugim so leta 1987 ku-
pili novo vozilo TAM 2000, 
ki so ga zamenjali ob 50-le-
tnici delovanja društva, ko so 
dobili vozilo Renault Master 
Furgon, ki ga še vedno upo-
rabljajo. Letos so z lastnimi 
sredstvi in pomočjo donator-
jev kupili novo gasilsko vozi-
lo za prevoz moštva GVM1 
v skupni vrednosti 34 tisoč 
evrov.

Gasilci PGD Hotemaže 
so že lani konec septembra 
dobili novo gasilsko vozilo 
s cisterno GVC 16/25. Slav-
nostni prevzem s parado in 
veselico so pripravili pred 
kratkim, in kot je pojas-
nil predsednik društva Rok 
Sodnik, je njihova operativ-
na enota z novim vozilom 
že sodelovala na intervenci-
jah, tudi pri gašenju poža-
ra na Potoški gori. Skupna 
vrednost novega vozila, ki je 
opremljeno z najsodobnej-
šo opremo, rezervoarjem s 
tri tisoč litri vode in penilom 

za gašenje, visokotlačno čr-
palko proizvajalca Rosenba-
uer ter sodobno telekomuni-
kacijsko opremo, znaša 270 
tisoč evrov, od tega je 180 ti-
soč evrov prispevala Obči-
na Šenčur, preostalo je dru-
štvo financiralo iz lastnih 
sredstev in pomočjo dona-
torjev.

Predsednik Gasilske zve-
ze Kokra Franc Draksler je 
ob tej priložnosti članom 
obeh društev podelil pri-
znanja, šenčurski župan Ci-
ril Kozjek pa je obema pro-
stovoljnima gasilskima dru-
štvoma podelil Jurjevo pri-
znanje in se vsem gasilcem 
zahvalil za pomoč, ki jo izka-
zujejo občini in vsem obča-
nom.

Dve prostovoljni gasilski društvi v občini Šenčur 
sta slavnostno prevzeli novi gasilski vozili.

Gasilski društvi 
prevzeli vozili

Maša Likosar

Ob prejemu novega gasilskega vozila za prevoz moštva 
GVM1 gasilcev PGD Prebačevo - Hrastje / Foto: Maša Likosar

Preddvor – Danes, v torek, 28. junija, se lahko na gradu Dvor 
ob 18. uri udeležite predavanja Simona Prosena Korenine Slo-
vencev in Preddvor v preteklosti. Prosen v predavanju predsta-
vi slovenske korenine, pojasni, kaj predstavljajo ter njihovo 
pomembnost. Opiše nekaj ključnih točk iz naše preteklosti, s 
poudarkom na bajeslovju (mitologiji) in arheoloških najdbah. 
»Preteklost Preddvora pa tudi samo ime kraja sta izredno za-
nimiva, zato ju vključim v predstavitev,« še dodaja predavatelj.

Korenine Slovencev in Preddvor v preteklosti

Pohod po Aleji Slovenija

Po sprejetem rebalansu Občine Kamnik so skupni izdatki ocenjeni na dobrih 34 milijonov evrov in so za 
trinajst odstotkov višji kot v sprejetem proračunu.

Tudi v Kamniku rebalans proračuna

Gasilci PGD Hotemaže so bogatejši za novo gasilsko vozilo 
s cisterno GVC 16/25. / Foto: Peter Bukovnik
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Zbilje – Četrtkov kresni ve-
čer pri delavnicah Društva 
Barka v Zbiljah je bil poseben. 
Dogodek so namreč združi-
li s praznovanjem 25-letni-
ce društva. Začeli so popol-
dan s piknikom za povablje-
ne prijatelje, na ogled so pos-
tavili umetniška dela, sledilo 
pa je kresovanje ob glasbeni 
spremljavi.

Moški prižgali, ženske 
pogasile

Ko se je dan prevešal v noč, 
so prižgali kres, nekaj za-
tem pa še posebno Kresniko-
vo kolo. To je bilo posebnost 
in novost letošnjega kreso-
vanja. Predstavil jo je Simon 
Prosen iz Vodic, ki zase pravi, 
da je povestičar, ki raziskuje 
preteklost in jo predaja nap-
rej po svoji vesti. »Kresnik 
je bil glavni bog, najvišje bit-
je naših prednikov. Sim-
bol Kresnika je bilo ognje-
no kolo. Ta zelo star običaj 
se je uporabljal več tisoč let, 
nazadnje na Koroškem še 

pred petdesetimi leti. Pov-
sod je zamrl in rad bi ga obu-
dil. Magični obred z ognje-
nim, Kresnikovim kolesom 
sem prvič preskusil pred 
dnevi, tokrat pa poteka prav 
na kresni večer. Videti je im-
pozantno, drugo pa je, da na 
energijskem področju dela 
velike spremembe, če si jih 
želiš. Obred je potekal tako, 
da so kolo postavili na vrh 
hriba, ga ovili z dračjem, sla-
mo, nečim suhim, prižgali 
in ga spustili v dolino, kjer je 
bila reka, potok, da se je poto-
pil v vodo in ugasnil. Tukaj te 
možnosti ni. Moški kot ogenj 
po energiji bomo kolo prižga-
li, ga pripeljali do kresa, kjer 
ga bodo ženske pogasile z 
vodo. Vsak bo naredil svoj 
del,« je pojasnil Simon Pro-
sen in dodal nekaj o pome-
nu kresnega večera: »Pred 
prihodom krščanstva je bil 
to verjetno največji praznik 
naših prednikov. Na kresno 
noč je bilo možno vse. Izpol-
nile so se želje. Osrednji je bil 
ogenj, ki daje svetlobo, toplo-
to, brezpogojno ljubezen.«

»Barkači« del lokalne 
skupnosti

Kresovanje pri delavnicah 
Barke je že tradicija. V dru-
štvu so moči združili z Dru-
štvom Sorško polje, ki ima 
pri njih skupnostni ekolo-
ški vrt, na katerem je vsa-
ko leto kaj novega, ga širi-
jo. »Kresovanje skupaj prip-
ravljamo že kar nekaj let, le-
tošnja posebnost pa je, da ob 
tem praznujemo 25 let skup-
nosti Barka. Barka so ljudje, 
ki se spreminjamo skupaj 
s svetom. Plujemo. V vsem 
tem času smo postali pove-
zana skupnost, da gremo 
lahko uspešno tudi skozi vi-
harje. Postali smo del lokal-
ne skupnosti, kar je zelo po-
membno, saj je tako vse ve-
liko lažje. Imamo širok krog 
prijateljev in končno je bila 
priložnost, da jih povabimo 
na druženje,« je dejala Vivi-
ja Kolar, koordinatorka de-
lavnic. Petindvajset let Bar-
ke je bilo februarja. »Toliko 
je, odkar je Stane, naš prvi 
»barkač«, ki je še vedno z 
nami, prišel živet na Barko. 

Začetkov se spominjam kot 
otrok, kot domačin iz Zbilj. 
Najprej je bilo med krajani 
kar nekaj vprašanj, kako bo, 
zelo hitro pa je vas z Barko 
zaživela. Razvoj skupnosti 

je šel lepo naprej. Najprej je 
bila ena hiša, nato še druga, 
sledile so delavnice. Veliko 
nam pomeni in zelo smo ve-
seli, da smo tako lepo spre-
jeti. Znamo živeti skupaj, se 

podpirati. Osebe z motnja-
mi v duševnem razvoju niso 
nekaj, česar se je treba bati, 
so dar, ki nas spominja na 
iskrene odnose brez mask. 
Veliko je primerov dobrih 
praks, kako se lahko vklju-
čijo v naše življenje,« po-
udarja Blaž Brešan, vodja 

skupnosti, in dodaja, da so 
lahko zgled tudi Divači, kjer 
so ustanovili celo civilno ini-
ciativo in nasprotujejo prise-
litvi oseb z motnjami v du-
ševnem razvoju.

V delavnicah Barke v Zbi-
ljah dela dvajset oseb z mot-
njami v duševnem razvoju, 
v vsaki izmed dveh hiš jih 
živi po pet. Najmlajši ima 
26 let, najstarejši pa 66. 
Smele načrte imajo tudi za 
prihodnje. Čakajo jih novi 
izzivi.

Maja Bertoncelj

Magični obred z ognjenim, Kresnikovim kolesom / Foto: Maja Bertoncelj

Predoslje – Humanitarna 
prireditev je bila v Predo-
sljah. Pripravili so vožnje z 
motorji Gold Wing, pogo-
stitev in bogat spremljevalni 
program.

»Dogodek organiziramo 
vsako leto in v Predosljah 
smo že tretjič. Bili smo tudi 
v Tržiču in Kranju. To je dan, 
ki je bil v osnovi namenjen 
osebam z Downovim sindro-
mom, potem pa smo ga razši-
rili in povabili še druge ljudi s 
posebnimi potrebami. Sode-
lujemo z Društvom Downov 
sindrom Slovenija, zveza-
ma Sonček in Sožitje. Veseli 
smo dobrega odziva. Skupaj 

je okrog sto petdeset do dves-
to udeležencev,« je povedal 
Marko Lovšin, predsednik 
Gold Wing zveze Slovenije, 

ki v letošnjem letu praznu-
je desetletnico. Udeležen-
ci so bili z dogodkom in po-
zornostjo zadovoljni. »Zelo 

smo veseli, da imamo znova 
možnost druženja, kar nam 
je v obdobju covida-19 zelo 
manjkalo. Če kdo, potem 

so osebe s posebnimi potre-
bami tiste, ki druženje naj-
bolj potrebujejo. Poleg tega 
je današnji dan priložnost, 

da se predstavijo tudi lokalni 
skupnosti. Istočasno v Lju-
bljani poteka 24-urno vesla-
nje po Ljubljanici. Zbirajo 
se sredstva, s pomočjo kate-
rih bomo v Ljubljani opremi-
li nove prostore, da bomo že 
jeseni lahko začeli z drugimi 
oblikami zaposlitve za ose-
be z Downovim sindromom. 
Želimo jih vključiti v družbo. 
Cilj društva je to doseči na 
različne načine. To ni samo 
naša želja ali zahteva, temveč 
pravica,« je dejala dr. Valerija 
Bužan, predsednica Društva 
Downov sindrom Slovenija.

S pomočjo akcije Veslamo 
za dober namen so v društvu 
prejeli ček v vrednosti 3500 
evrov.

Gold Wing zveza Slovenije je pred kratkim organizirala tradicionalni Gold Wing+21 dan, namenjen osebam s posebnimi potrebami.

Maja Bertoncelj

Veliko zanimanja je bilo za vožnje z motorji Gold Wing. 
Številni so to izkušnjo doživeli prvič. / Foto: Maja Bertoncelj

V programu se je predstavila tudi plesna skupina Sončki in 
navdušila obiskovalce. / Foto: Maja Bertoncelj

Dan za druženje oseb s posebnimi potrebami

Ob petindvajsetletnici skupnosti Barka so na ogled 
postavili umetniška dela. / Foto: Maja Bertoncelj

Kresovanje v Zbiljah je bilo v sklopu praznovanja četrt stoletja skupnosti Barka. Udeležili so se ga tudi številni občani, ki so osebe z motnjami v duševnem 
razvoju lepo sprejeli medse in postali prijatelji. Posebnost je bil obred z ognjenim kolesom.

Kresovanje z ognjenim kolesom

Otroci so prižgali manjši kres in uživali v kresnem večeru. 
/ Foto: Maja Bertoncelj

Blaž Brešan, vodja skupnosti Barka: »Osebe z 
motnjami v duševnem razvoju niso nekaj, česar se je 
treba bati, so dar, ki nas spominja na iskrene odnose 
brez mask. Veliko je primerov dobrih praks, kako se 
lahko vključijo v naše življenje.«
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Ob dnevu državnosti so se minulo soboto po Škofji Loki in okolici zapeljali starodobni kolesarji ter s 
svojo opremo, predvsem pa dobro voljo, navdušili domačine in obiskovalce.

Škofja Loka – Društvo Rov-
tarji, ki združuje navdušen-
ce nad smučanjem in kole-
sarjenjem po starem, je le-
tos znova pripravilo medna-
rodno srečanje starodobnih 

kolesarjev, v Škofji Loki pa 
se jih je tokrat zbralo več kot 
sedemdeset.

»Danes je čudovit dan, 
naše mesto, ki je ob držav-
nem prazniku okrašeno 
z zastavami, pa je še bolj 
praznično tudi zaradi vaše-
ga prihoda. Tako danes lah-
ko skupaj praznujemo tudi 
to, da ohranjamo tradicijo 
ter izročila pa tudi kolesar-
sko tehniko, ki je s pomoč-
jo društva Rovtarji v Škofji 
Loki kar pogosto na ogled. 
Dobrodošli v našem mestu, 
ki v tem mesecu praznuje 
tudi občinski praznik. Zato 
smo pripravili že vrsto prire-
ditev, ki so se začele s His-
torialom in se bodo zaklju-
čile s četrtkovo prireditvijo 
ob občinskem prazniku, ko 
bo Škofja Loka praznovala 
1049 rojstni dan,« je zbrane 

kolesarke in kolesarje od bli-
zu in daleč pred cerkvijo sv. 
Jakoba pozdravil domači žu-
pan Tine Radinja.

Srečno vožnjo je zbranim 
zaželel tudi Milan Hafner iz 
Slovenske veteranske avto-
moto zveze, ki je predsedni-

ku Rovtarjev Branetu Tav-
čarju izročil zastavo Sloven-
ske veteranske avto-moto 
zveze, saj so Rovtarji posta-
li njeni člani. Prav tako se je 

v imenu Moto društva Old-
timer Naklo zahvalil za ude-
ležbo na paradah Naklem.

Rekordno srečanje
»Naše 15. srečanje je re-

kordno, saj se je zbralo kar 
77 kolesark in kolesarjev iz 
Slovenije in tujine, čeprav so 
se Madžari in Hrvatje opra-
vičili. Seveda to srečanje ni 

edino, saj nas že prihod-
nji teden čaka druženje v 
Dupleku, nato pa v Celov-
cu, Beli krajini in še kje,« je 
povedal Brane Tavčar, pre-
den so se kolesarji zapelja-
li po mestu ter nato v Karlo-
vec, čez Hudičevo brv v Pu-

štal, na Sorško cesto, Suho, 
Trato, v Virmaše, Sveti Duh, 
Dorfarje in Žabnico, kjer 
jim je župnik pripravil bla-
goslov. Na koncu so se vrnili 

v nekdanjo vojašnico v Ško-
fji Loki, kjer so pot tudi za-
čeli. Med domačimi kolesar-
ji, ki jih je v društvu trenu-
tno 36, približno polovica pa 
je aktivnih, je po novem tudi 
Ivan Mihovec s Šutne.

Kolo s podstrešja
»Pred dobrega po leta 

sem na podstrešju pri teti 

našel staro kolo. Teto Pavlo, 
ki je stara 95 let, sem malce 
povprašal o zgodovini kole-
sa in povedala mi je, da je bil 
njegov lastnik njen brat Ivan, 
ki ga je kupil leta 1938. Tak-
rat je zanj odštel 1400 dinar-
jev, za kar ena plača ni zadoš-

čala. Ko so Ivana pri 22 letih 
ustrelili v Žirovnici, je kolo 
šlo na podstrešje. Teta je 
imela shranjen tudi ključ, saj 
ima kolo zanimivo ključavni-
co. Jaz sem kolo sedaj očistil 
in usposobil za vožnjo ter se 
danes prvič pridružil Rovtar-
jem. Zelo me namreč zani-
ma odkrivanje preteklosti,« 
je povedal Ivan Mihovec.

»Zagotovo sem v Škofji 
Loki vsaj šestič, saj se ved-
no znova radi odzovemo po-
vabilu v vaše lepo meso, kjer 
so gostitelji res prijazni,« je 
povedal Klaus Rose iz Saal-
bacha, ki je na srečanje pri-
peljal kolo iz leta 1921. Tudi 
njegovi prijatelji iz sosednje 
Avstrije so navdušeno pove-
dali, da radi pridejo na obisk 
k Rovtarjem, ki vedno poskr-
bijo, da se v Škofji Loki dob-
ro in sproščeno počutijo.

Vilma Stanovnik

Rovtarji so v soboto napolnili Škofjo Loko, pozdravila pa sta jih tudi domači župan Tine Radinja in član Slovenske 
veteranske avto-moto zveze Milan Hafner, ki jim je kot novim članom izročil zastavo zveze. / Foto: Vilma Stanovnik

Med starodobnimi kolesarji ne manjka niti navdušenih 
kolesark. / Foto: Vilma Stanovnik

Kranj – Na stopnišču Galeri-
je Stara pošta v Kranju je na 
ogled slikarska razstava čla-
nic likovne sekcije Medob-
činskega društva slepih in 
slabovidnih Kranj. Razstava 
Poklon naravi, ki bo odprta 
vse do septembra, prikazuje 
22 slik, ki so jih ustvarile Ana 
Šter, Janka Jana Kus, Meri 
Tišler, Milka Jug in Natalija 
Žitnik Metaj. Slike prikazuje-
jo predvsem rože in pokraji-
no. Večinoma so ustvarjene v 
tehniki akril na platnu, nekaj 
pa je tudi reliefnih slik, ustvar-
jenih s tehniko kaširanja 

papirja. Ustvarjalke se zara-
di okvarjenega vida pri slika-
nju poslužujejo različnih pri-
pomočkov, kot so lupe in po-
večevalna stekla, izjemno po-
memben faktor je tudi dob-
ra svetloba. Prav tako jim pri-
de prav nekdo, ki jim pomaga 
pri mešanju barv, nam je za-
upala Meri Tišler, koordina-
torka likovne sekcije. Njene 
članice zadnji dve leti ustvar-
jajo pod mentorstvom aka-
demske slikarke Irene Gaya-
tri Horvat. Ohranile so sple-
tna ustvarjalna srečanja, ki 
so jih začele pripravljati med 
epidemijo, občasno pa se sre-
čajo tudi v živo.

Ana Šubic

Britof – Pretekli teden je svo-
ja vrata odprl adrenalinsko-
-tematski park, poimenovan 
Gibališče pod soncem, ki je 
nastal na dvorišču družin-
skega Plezalnega centra Ple-
zarna v Britofu pri Kranju. 
Kot je pojasnil direktor Ple-
zarne Tine Marenče, je ideja 
zanj dozorevala več let. »Nje-
gova izvedba ter tehnične in 
vsebinske nadgradnje pa so 
bile v timskem duhu realizi-
rane letos,« je dodal Maren-
če, ki je tudi avtor parka.

Park, ki je narejen v dveh 
nivojih, obiskovalcem med 
vzponi in spusti preko adre-
nalinskih točk Slovenije 
nudi možnost srečevanja s 
pravljično-mitskimi junaki 

in spoznavanje slovenskih 
naravnih ter kulturnih zna-
čilnosti. Njegova posebnost 
je, da obiskovalci pri uporabi 
ne potrebujejo nobenega va-
rovalnega sistema, saj je va-
rovanje urejeno z varovalno 
mrežo. Nadgrajen je s pouč-
no vsebino, ki jo je oblikova-
la skupina pedagoških stro-
kovnjakov, svoj prispevek k 
njegovemu videzu so dodali 
še različni umetniki.

Zasnovan je tako, da imajo 
starši popoln nadzor nad ot-
roki, saj je edini vhod v park 
čez zgornjo teraso objek-
ta Plezarna. Samostojen 
obisk je primeren za otro-
ke od šestega leta starosti, v 
spremstvu staršev pa je do-
stopen tudi za otroke od tret-
jega leta starosti dalje.

Gibališče pod soncem
Maša Likosar

Praznično druženje 
starodobnih kolesarjev

Galerijo Stara pošta v Kranju krasijo slike avtoric z 
močno okvarjenim vidom.

Poklon naravi

»Naše 15. srečanje je rekordno, saj se je zbralo kar 77 
kolesark in kolesarjev iz Slovenije in tujine, čeprav so 
se Madžari in Hrvatje opravičili. Že prihodnji teden 
nas čaka druženje v Dupleku, nato v Celovcu, Beli 
krajini in še kje,« je dejal Brane Tavčar.

Druženje Rovtarjev so tudi letos popestrili člani skupine 
Suha špaga. / Foto: Vilma Stanovnik

Park Gibališče pod soncem je nastal pod vodstvom 
direktorja Plezarne Tineta Marenčeta in priznane ekipe za 
postavljanje tovrstnih parkov. / Foto: Tina Dokl

Razstavljavke Natalija Žitnik Metaj, Meri Tišler, Milka Jug, 
Ana Šter, mentorica Irena Gayatri Horvat in Janka Jana Kus
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Pred dnevi je v Mestni knjižnici Kranj potekalo mednarodno srečanje v okviru projekta Newcomer 
(Erasmus+) z naslovom Vloga knjižnic v lokalnem okolju.

Kranj – Mestna knjižnica 
Kranj v dvoletnem mednaro
dnem projektu Newcomer 
(Erasmus+), katerega cilj je 
ustvariti mrežo knjižnic, ki 
se pri svojem delu še zlas
ti osredotočajo na lokalno 
skupnost, v kateri delujejo, 
sodeluje od leta 2020. Sreča
nja, ki so ga v prvi polovici ju
nija pripravili v Kranju, so se 
udeležili direktorji splošnih 
knjižnic in njihovi sodelav
ci ter partnerji v projektu iz 
Slovenije, Nemčije, Belgije, 
Danske, Nizozemske, Italije 
in Češke, skupaj več kot pet
deset sodelujočih.

Na vsebinsko bogatem in 
raznolikem srečanju je 22 
predavateljev tako s knjižni
čarskega kot akademske
ga okolja predstavilo 19 pri
spevkov na temo formalne
ga in neformalnega izobra
ževanja knjižničarjev, pove
zovanja knjižnic z lokalnim 
okoljem, organizacij, ki de
lujejo na področju knjižni
čarstva doma in v tujini ter 
dobrih projektov, ki so se že 
implementirali v dobre pra
kse in razmišljanja o priho
dnosti knjižnic.

Strokovni del posvetovanja 
je odprla direktorica organi
zacije Public Libraries 2030 
Ilona Kish, ki je predstavi
la organizacijo in koncept 
projekta Newcomer. V na
daljevanju so v široki deba
ti spregovorili direktorji v 
projekt vključenih knjižnic 
iz prej omenjenih držav. 
Drugi sklop predavanj je bil 

namenjen predstavitvi delo
vanja slovenskega knjižnič
nega sistema, knjižničar
skih organizacij in dobrim 
praksam. Odprli sta ga Alen
ka Štrukelj iz Andragoške
ga centra Republike Sloveni
je in Maja Kenda iz Mestne 
knjižnice Kranj, ki sta v pri
spevku Družine, pismenost, 
knjižnice predstavili pomen 
družinske pismenosti na na
cionalnem nivoju in uspešen 
projekt Družinsko branje, ki 
ga v Kranju uspešno izvajajo 
že osem sezon. Nina Svetelj 
iz Mestne knjižnice Kranj je v 
zanimivem prispevku s krat
kim filmom predstavila pro
jekt EU Challenge, Aleš Kle
men iz Mestne knjižnice Lju
bljana pa je predstavil delo
vanje Združenja splošnih 
knjižnic in glavne cilje nove 

strategije za splošne knjižni
ce, ki je v postopku spreje
manja. Zadnji sklop preda
vanj je bil namenjen dobrim 
praksam iz različnih sloven
skih knjižnic. V času napor
nega strokovnega dneva in 
po njegovem zaključku so se 
med udeleženci stkala nova 
poznanstva, odprle so se raz
lične razprave o prihodnosti 
poklica.

Drugi dan srečanja so par
tnerji projekta obiskali novi 
Medgeneracijski center in 
Knjižnico Blaža Kumerdeja 
na Bledu ter Knjižnico An
tona Tomaža Linharta v Ra
dovljici in se udeležili turi
stičnega vodenja po Kranju 
z ogledom rovov pod mes
tom. Strokovno je srečanje 
pomenilo pomembno po
vezovanje strokovnjakov na 

mednarodni ravni in pre
dstavitev stanja slovenske 
knjižničarske stroke nav
zven. »Organizacija dogod
ka je zahtevala izkušnje in 
hitre, premišljene poteze, 
saj smo se partnerji v pro
jektu za tovrstno srečanje 
odločili šele v začetku maja 
v Pragi,« je povedala Maja 
Vunšek, direktorica Mestne 
knjižnice Kranj, ki je sre
čanje organizirala. »Tovr
stna izmenjava dobrih pra
ks, idej in vpogleda v delo
vanje splošnih knjižnic, ob 
enem pa možnost osebne
ga stika s strokovnjaki s pod
ročja, je bila izredna prilož
nost za vse nas. Srečanj, kot 
je bilo to, ni veliko, zato so ga 
kolegice in kolegi iz Sloveni
je sprejeli s hvaležnostjo in 
navdušenjem.«

Udeleženci mednarodnega srečanja knjižničarjev v Mestni knjižnici Kranj / Foto DRagan

Šenčur – Likovni ustvarjalec 
Boleslav Čeru je član Likov
nega društva iz Kranja, kjer 
tudi živi in ustvarja. Že od 
mladih let se ukvarja z risa
njem – začetne spodbude je 
dobil od očeta slikarja, nje
gov likovni pedagog pa je bil 
tudi akademski slikar Vin
ko Tušek. Z marljivim pog
labljanjem je z leti izobliko
val svoj slikarski stil. Imel je 
več samostojnih razstav, ude
ležuje se skupinskih razstav 
doma in v tujini, za svoje li
kovno delo je prejel številna 
priznanja.

Kot je o avtorju zapisa
la umetnostna zgodovinar
ka Anamarija Stibilj Šajn, 
Čeru s svojimi slikarskimi 

prizadevanji nenehno doka
zuje, da je subtilen ustvar
jalec, ki ga inspirativno 

vzn emirja tako preteklost kot 
sedanjost. Njegova ustvarjal
nost je zaznamovana z zelo 

pomembno vlogo risbe. S 
povsem suvereno črtno sled
jo avtor opozarja na njeno pri
marnost in elementarnost ter 
ohranja zvestobo želeni reali
stični podobi. Iz realizma se 
pne v nadrealizem ter v sfere 
simbolistične umetnosti. V 
želji, da bi osvojil likovne ka
none in prodrl do umetniške 
resnice, si Čeru tlakuje svo
jo pot v svet umetnosti. Nje
gov kažipot je jasno usmer
jen: biti drugačen, samosvoj, 
stremeti k mojstrski dovrše
nosti risbe, odkrivati pomen
ljivost barve in njeno izrazno 
moč … Avtorja je obiskoval
cem predstavila Katarina Vi
dic Čorović, odprtje razstave 
pa so glasbeno obogatili Bo
štjan Soklič, Dino Gojo in 
Nejč Slapar.

V Muzeju Šenčur je do 10. julija na ogled razstava Slikovna prizorišča priznanega likovnega ustvarjalca 
Boleslava Čeruja.

Samo Lesjak

Preddvor – Tematika letoš
njega slikarskega ustvarja
nja na prostem je bila Go
renjska, tehnika in velikost 
platna pa sta bili prepušče
ni želji ustvarjalcev. Teh je 
bilo letos kar 22, med njimi 
tudi štiri ruske ustvarjalke, 
kot nam je zaupal vodja do
godka, priznani preddvorski 
slikar in predsednik likovne
ga društva Preddvorski sa
morastniki Franc Guček  
Guči. Sklepni del je potekal 
v nedeljo v prijetni senci vrta 
gradu Dvor, kjer so po uvo
du ljubiteljske pesnice Mari
je Cvetko ter glasovanju naj
boljšim trem podelili denar
ne nagrade. Prvo nagrado je 

prejela Pavla Peranovič iz 
Kranja, drugo ruska ustvar
jalka Ljuba Hahonina, tretjo 
pa so podelili slikarju Vinku 
Bogataju. Nastala dela bodo 
mesec dni razstavljena v eni 
od grajskih soban. Svoje ta
lente so dokazali tudi mla
di likovni ustvarjalci, ki so 
prejeli praktične nagrade, 
prav vsi sodelujoči pa pri
znanje za udeležbo. Zbra
ne sta prisrčno pozdravila 
tudi »grofica« Tanja Šubelj 
in »grof« Florjan Sušnik, v 
času podelitve pa so urejen 
grajski vrt ozaljšale tudi lese
ne skulpture kiparja Kleme
na Omejca iz Hotemaž, ka
terih posebnost je način iz
delave – izdeluje jih namreč 
z motorno žago.

Samo Lesjak

Nova knjigobežnica

Preddvor – V sklopu slad
kega festivala Štoflcfest v 
Preddvoru so v soboto obča
ni Preddvora in tudi obisko
valci kraja ter gradu Dvor in 
grajskega parka dobili novo 
t. i. knjigobežnico (na foto
grafiji). Gre za kar pravo hi
šico, katere vsebina bo vedno 
dostopna bralcem. Pravila za 
preddvorsko knjigobežnico 
pa so enaka kot drugod: delu
je po načelu »vzemi knjigo – 
podari knjigo«. Knjige, ki ste 

jih že prebrali ali jih ne potre
bujete, lahko odložite v knji
gobežnico, je pa treba opom
niti, da to nikakor ni prostor, 
kamor lahko odložite knjige, 
ki niso vaše ali pa jih mora
te vrniti v knjižnico. Knjigo
bežnice spodbujajo ljudi k 
branju in izmenjavi dobrih 
knjig. Knjige v knjigobežni
cah lahko obdržite, lahko jih 
vrnete, vseeno pa je lepo, da 
tudi kakšno podarite. Bistve
no pri tem je, da knjige med 
ljudmi krožijo in najdejo 
nove bralce.

Alenka Brun

Igor Kavčič

Samosvoja pot v svet umetnosti: Boleslav Čeru v Muzeju 
Šenčur / Foto: Samo Lesjak

Knjižnice v lokalnem okolju

Slikovna prizorišča

Na idiličnem grajskem vrtu preddvorskega 
gradu Dvor je potekal tradicionalni, že dvanajsti 
mednarodni Ex tempore.

V grajski senci

Zmagovalka letošnjega Ex tempora Pavla Peranovič 
v družbi »grofa« Florjana Sušnika in organizatorja, 
preddvorskega slikarja Franca Gučka - Gučija / Foto: Alenka Brun
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Luka in Vita v finalu
Gorenjska športna plezalca Luka Potočar in Vita Lukan sta se na uvodni tekmi sezone svetovnega 
pokala v težavnostnem plezanju uvrstila v finale.

Kranj – V ženski konkurenci 
na vrhu nič novega: Koroši-
ca Janja Garnbret je zmaga-
la že triintridesetič.

V finalu je nastopila tudi 
Gorenjka Vita Lukan in osvo-
jila sedmo mesto. »Smer je 
bila težka. Naredila sem na-
pako. Roko mi je odneslo in 
enostavno sem padla. Razo-
čarana sem, saj je bila smer 
res dobra in sem si želela 
plezati še dlje. Kljub malce 
grenkemu priokusu vem, 
da ja današnja tekma poka-
zatelj, da sem dobro priprav-
ljena in da me v letošnji se-
zoni čaka še veliko finalnih 
nastopov,« je povedala 21-le-
tna Radovljičanka. V polfi-
nalu so nastopile še Lučka 
Rakovec in Lana Skušek, ki 
sta si delili 18. mesto, Sara 

Čopar in Mia Krampl pa sta 
pristali na 21. mestu.

Edini slovenski plezalec v 

moškem finalu je bil Jeseni-
čan Luka Potočar. Tudi on 
je potrdil, da je na začetku 

sezone dobro pripravljen. 
Končal je tik pod stopnička-
mi, na četrtem mestu. »To 
je bil nastop, ki ga bom vzel 
kot kazalnik dobre priprav-
ljenosti. Na tekmi sem se 
dobro počutil, na žalost se na 
koncu ni izšlo za stopničke. 
Četrto mesto je dobra moti-
vacija za nadaljevanje sezo-
ne in še močnejša želja po 
stopničkah,« je dejal 20-le-
tni plezalec. Zmagal je Ame-
ričan Colin Duffy. Domen 
Škofic je nastopil v polfina-
lu in bil 18., Milan Preskar je 
polfinale zgrešil za eno mes-
to in končal kot 27., Martin 
Bergant pa je bil 59.

V Innsbrucku se je zaklju-
čila letošnja sezona svetov-
nega pokala v balvanskem 
plezanju. Nihče od sloven-
skih športnih plezalcev se ni 
uvrstil v finale.

Maja Bertoncelj

Jeseničan Luka Potočar je bil že na prvi tekmi blizu 
stopničk. / Foto: Primož Pičulin

Bled – Nočna 10ka na Bledu 
je letos potekala na dan dr-
žavnosti, 25. junija.

Prijave so bile zaključene 
deset dni pred dogodkom, 
mesta zapolnjena. Prija-
vljenih je bilo 1533 tekačic 
in tekačev. Zanimivo, da 
sta bila zmagovalca v moš-
ki in ženski konkurenci ista 
kot teden dni prej na Teku 
štirih mostov v Škofji Loki. 
Primož Kobe je progo prete-
kel v 31 minutah in 13 sekun-
dah. Drugi je bil najhitrejši 
Gorenjec na teku Janez Mu-
lej (32:38), tretji pa Jošt Žni-
daršič (32:47). Hrvatica Ana 
Štefulj je za deset kilome-
trov potrebovala 35 minut in 
24 sekund. Za njo sta bili v 
cilju kot druga trenutna naj-
boljša slovenska maraton-
ka Neja Kršinar (36:03), kot 
tretja pa smučarska tekačica 

Neža Žerjav (38:28), obe 
Gorenjki. Na Nočni 10ki te-
čejo tudi bosi. V konkurenci 

štirih moških je zmagal Ja-
nez Mihovec (38:38), pri 
ženskah pa sta se opogumi-
li dve, hitrejša je bila Simo-
na Zupanc (57:54).

Letošnja Nočna 10ka je 
bila v 16. izvedbi, legen-
darna, nepozabna in zad-
nja – vsaj v tej obliki, so že 
pred začetkom sporočili or-
ganizatorji. »Zelo smo za-
dovoljni, da so se ljudje po 
dveh 'koronskih' letih od-
zvali v takšnem številu. Vse 
to vzdušje nam je dalo novo 
voljo in moč za naprej. Noč-
na 10ka je naš otrok, ki pot-
rebuje spremembe. Čez po-
letje bomo razmišljali, na 
kakšen način bo poteka-
la v prihodnje, odločitev pa 

bomo sporočili na začet-
ku jeseni. To bo nov kon-
cept, ki bo privlačen za teka-
če in obiskovalce. Glede na 
vse izkušnje, ki smo jih do-
bili v 16 letih, lahko rečem, 
da se s tekaškega zemljevida 
ne bomo umaknili. Od prve 
Nočne 10ke smo rasli in naj-
več udeležencev je bilo ok-
rog tri tisoč. Naredili bomo 
nekaj novega, česar v Slove-
niji še ni. Že od začetka smo 
bili drugačni. Tudi leta 2023 
bo tako,« je pojasnil direk-
tor prireditve Igor Zonik iz 
Društva Vitezi dobrega teka.

Nočna 10ka na Bledu 
je bila zagotovo odmeven 
športno-rekreativni dogo-
dek.

Nočna 10ka na Bledu je bila v soboto zadnjič v takšni obliki. Organizatorji napovedujejo spremembe in 
nov koncept dogodka, kakršnega v Sloveniji še ni.

Maja Bertoncelj

Na 16. Nočni 10ki je teklo 1533 tekačic in tekačev. / Foto: Primož Pičulin

Domžale – Košarkarje moštva 
Helios Suns bo še naprej vo-
dil trener Dejan Jakara. Sode-
lovanje so sklenili še za dve se-
zoni.

«Vesel sem, da smo se do-
govorili za podaljšanje sode-
lovanja in da že peto leto zapo-
red ostajam v domačem klu-
bu. Obdobje, ki je pred nami, 
me spominja na tisto, ko sem 
se Sunsom kot glavni trener 
med sezono priključil pred 
nekaj leti. Za razliko od lan-
ske sezone bo glavni izziv re-
konstrukcija ekipe, kar pome-
ni, da bomo za pravo formo 
potrebovali nekaj več časa. 

Želim si, da bi se lahko prib-
ližali igri iz lanske sezone in 
da bi naši navijači lahko znova 
uživali v atraktivni košarki. Za 
rezultatske cilje moramo po-
čakati celotno sliko, vsekakor 
pa bo lanske uspehe izjemno 
težko ponoviti, zato bomo os-
tali realni, delali trdo in iztis-
nili kar največ iz razpoložlji-
vega,« je povedal Dejan Jaka-
ra. Pomočnik trenerja ostaja 
Grega Nachbar, kondicijski 
trener Gašper Šoln in športni 
terapevt Dragan Narić.

Za Domžalčani je odlična 
sezona, v kateri so med dru-
gim igrali v finalu državnega 
prvenstva in postali državni 
podprvaki.

Jakara ostaja v Domžalah
Maja Bertoncelj

Nočna 10ka se poslavlja
Radovljica – Radol'ška 10ka je 
potekala 24. junija, na predve-
čer dneva državnosti. Prazno-
vala je jubilej – deset let. Bila 
je del tekaške serije Gorenj-
ska, moj planet. Organizator-
ji iz Športne zveze Radovljica 
so poskrbeli za dodaten spre-
mljevalni program.

Jubilej je prinesel rekordno 
udeležbo. Pri odraslih se je 
večala že v preteklih letih, le-
tos pa je bil velik odziv tudi v 
otroških kategorijah. Skupaj 
se je teka udeležilo 152 tekmo-
valcev. V desetih krogih je bil 
speljan po ulicah središča Ra-
dovljice. Boj za zmago v moški 

konkurenci je bila napet do 
konca. Najhitrejši trije so ce-
lotno progo pretekli skupaj, 
v zaključku pa je bil najmoč-
nejši Tilen Dobnikar (34:29), 
ki je za dobro sekundo pre-
hitel Marka Krišlja (34:30) in 
za šest sekund vodilnega v 
seriji Andreja Miklja (34:35). 
Pri ženskah je zmagala Ma-
ruša Turk (42:57) pred Man-
co Mrak (43:28) in Darjo Je-
reb (44:01). V točkovanju Go-
renjska, moj planet je pri moš-
kih Andrej Mikelj še povečal 
vodstvo, prav tako kot Marija-
na Štrukelj pri ženskah.

Serija se bo nadaljevala 15. 
avgusta s Kranjskogorsko 
10ko.

Boj do zadnjih 
metrov
Maja Bertoncelj

Tržičan Janez Mihovec je bil najhitrejši med bosimi tekači. 
Bos je pretekel tudi že maratonsko razdaljo. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V Oranu v Alžiriji so se 25. junija začele sredozemske 
igre, na katerih bo do 6. julija tekmovalo tudi veliko slovenskih 
športnikov. Celotna slovenska reprezentanca šteje 197 oseb, 
med katerimi je 54 športnic in 85 športnikov, ki bodo tekmovali 
v 21 športnih panogah. Skupaj bo na igrah tekmovalo 3390 
športnikov iz 26 držav, v 24 športnih panogah pa bodo podelili 
244 kompletov medalj. Pretekle sredozemske igre so bile v 
španski Tarragoni leta 2018, ko je Slovenija osvojila 36 kolajn 
v 19 od 25 športnih panog, v katerih je nastopila. Štiri so bile 
zlate, od tega dve v namiznem tenisu, po ena v balinanju in 
karateju. Med tistimi, ki bodo branili odličje, je tudi gorenjski 
plavalec Peter John Stevens, ki je bil pred štirimi leti bronast.
Sredozemske igre so regionalno športno tekmovanje v olim-
pijskih in neolimpijskih športnih panogah, potekajo pa pod 
okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske igre.

Začele so se sredozemske igre

Na teku v Radovljici je bila dobra udeležba tudi v otroških 
kategorijah. / Foto: Miha Prijatelj, arhiv GMP
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Po Kvarnerskih otokih, 3. del

Naslednji dan smo žele-
li kolesariti po otoku Rabu, 
zato smo se še pred večer-
jo vkrcali na barko in odplu-
li proti pristanišču Lopar na 
Rabu. Med plovbo smo obču-
dovali razvejano obalo Krka 
in med večerjo pluli mimo 
otokov Goli otok in Sveti Gr-
gur, na katerih so bili po voj-
ni zloglasni komunistični ka-
zenski oziroma popravni za-
pori. Ne moremo si predsta-
vljati, kako težko je bilo živ-
ljenje na teh otokih, kjer po-
leti pripeka močno sonce, po-
zimi pa brije mrzla burja. Na 
Rabu nedaleč stran pa je bilo 
povsem drugače. Predvsem 
na zahodni obali je otok poln 
zelenja in čudovitih plaž in 
vsaj dve petini otoka sta po-
raščeni z gozdom. Največ-
ji gozd na Jadranu je na po-
lotoku Kalifront, kjer ras-
te posebna zimzelena vrsta 
hrasta, imenovano črničevje, 

za katero je značilno, da niko-
li ne odvrže vseh listov hkrati. 
Manjši, a bolj obiskan je gozd 
v parku Komrčar, ki se doti-
ka mesta Rab. Park je že leta 
1883 zasnoval gozdar Prav-
doje Belija. Po pristanku v 
luki Lopar smo se sprehodili 
do Rajske plaže. Izkazalo se 
je, da plaža sploh ni blizu, saj 
smo do tja hodili dobra dva 
kilometra. A namočiti noge 
v prijetno hladni morski vodi 
je posebno doživetje. Dva ki-
lometra dolga peščena plaža, 
na kateri se dno počasi spušča 
in šele po dolgi hoji prideš do 
globine pol metra, je poleti 
pravi raj za otroke z lopatka-
mi. Mi smo po vodi brodili do 
trde teme in dodobra ohladi-
li noge. Naslednji dan smo si 
Rajsko plažo ogledali še pod-
nevi in se od tam povzpeli na 
vrh bližnjega polotoka proti 
plaži z imenom Sahara. Tudi 
to je peščena plaža, obrnjena 

je proti Velebitu, od koder 
piha močna burja. Veter 
raznaša pesek po pobočju 
tako, da je pokrajina včasih 
resnično videti kot pušča-
va Sahara. Danes so ne ve-
likem delu pobočja zasadili 

drevesa in tako ustvarili sen-
co, plaža pa je namenjena 
nudistom. Po lepo spelja-
ni makadamski poti smo se 
vrnili v Lopar, od tam pa čez 
hrib najprej v Supetarsko 
Drago in še čez drugi hrib 

v Kamporsko Drago, kjer 
je bilo med drugo svetovno 
vojno italijansko fašistično 
koncentracijsko taborišče, 
v katerem je trpelo okrog 
15.000 internirancev, med 
katerimi so prevladovali Slo-
venci. Po obalnih poteh smo 
nato kolesarili prav do mes-
ta Rab, ki nas je navdušilo 
z ozkimi ulicami in bogato 
tradicijo. Spoznali smo rab-
sko torto, ki naj bi nastala že 
v 12. stoletju. Z njo so nune 
v benediktinskem samosta-
nu obdarile papeža Aleksan-
dra III., ko prišel blagoslo-
vit rabsko katedralo. S kole-
si smo se »sprehodili« še po 
prej omenjenem parku Ko-
mrčar ter spoznavali, kako 
verni so bili v mestu, saj 
smo našteli kar pet cerkve-
nih zvonikov. Zvoniki so bili 
lepo vidni tudi z barke, s ka-
tero smo še isti dan pluli pro-
ti rtu Lun na otoku Pag.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Prejšnji teden sem oblju-
bila, da bo prihodnjih ne-
kaj opisov posvečenih lepim 
vrhovom v Gorskem kotar-
ju, ki ga zasluženo imenu-
jejo zeleno srce Hrvaške. Ko 
ga obiščeš, ti je takoj jasno, 
zakaj tako ime. Gosti goz-
dovi, predvsem bukovi, kjer 
prevladuje zelena barva in 
se spomniš Lorcovih verzov 
»Zeleno, ki te ljubim zele-
no ...« Danes bomo obiskali 
razgleden greben Bjelolasi-
ce, ki predstavlja najvišji vrh 
Gorskega kotarja, sicer je pa 
vrh sestavni del Velike Kape-
le, gorskega masiva dolgega 
sedem kilometrov.

Kje se moramo peljati, da 
je pot najkrajša? Najbolje, da 
se zapeljemo čez mejni pre-
hod Petrina in pot nadaljuje-
mo do delnic. Tukaj smo na 
stari cesti Zagreb–Reka. Za-
vijemo desno in sledimo do 
odcepa za Mrkopalj, kjer je 
bil rojen Jakov Fak. V Mrko-
palju nas smerokaz za Be-
govo Razdolje usmeri des-
no. Cesta se vzpenja in nas 
pripelje v omenjeno vas. Pe-
ljemo skozi vas in na koncu 
je manjše križišče. Peljemo 
po desni cesti oz. naravnost. 
Cesta postane makadam-
ska. Po nekaj kilometrih do-
sežemo t. i. Vrbovsko Polja-
no, kjer je križišče. Desno se 
gre do zavetišča Janjčarica, 

levo pa proti Bjelolasici. Na 
tem križišču parkiramo. 
Prostora je dovolj.

Gremo po cesti, nekaj 
sto metrov, ko nas smero-
kaz usmeri levo na od vode 
razrit kolovoz. Po dežju je 
pot še kako zanimiva. Višje 
stopimo na cesto, zavijemo 
levo, a le za nekaj korakov, 
ko nadaljujemo desno sko-
zi gozd. Pot se začne strme-
je vzpenjati, nato pa prečimo 
gozdno pobočje, ki je v po-
mladnih mesecih polno če-
maža. Pridemo do razpotja. 
Naravnost oz. desno gre pot 
do Planinskega zavetišča Ja-
kov Mihelčić, levo pa se do 
sedla pod vrhom Bjelolasice 
odcepi strma pot. Zavijemo 

levo in se začnemo vzpe-
njati. Da, tole je pravi »kole-
nogriz« , ki je po dežju pre-
cej nadležen. Vsekakor pri-
poročam tukaj vzpon in ne 
sestopa. Ko se »kolenogriz«  
konča, smo na sedlu, kjer za-
vijemo levo in v nekaj minu-
tah dosežemo Kulo, ki je s 
1534 metri najvišji vrh Bje-
lolasice.

Z vrha se po poti pristo-
pa vrnemo do sedla, a tok-
rat nadaljujemo kar po gre-
benu, ki je delno skalnat, 
delno travnat. Dosežemo še 
eno sedlo, kjer nas smero-
kaz usmeri desno navzdol 
proti Zavetišču Jakov Mi-
helčić. Zavetišče je neos-
krbovano, a ob vremenski 

nepriliki nudi varno zavetje. 
Od tam nadaljujemo po zlo-
ženi prečni poti skozi izra-
zit bukov gozd. Bukve so iz-
jemno zanimive, saj so pov-
sem skrivenčene. Ko dose-
žemo razpotje, kjer smo prej 
zavili na strmo pot do vrha 

Bjelolasice, nas do izhodi-
šča čaka le še sestop po poti 
vzpona.

Nadmorska višina: 1534 m
Višinska razlika: 450 m
Trajanje: 3 ure 
Zahtevnost: 

Zavetišče Jakov Mihelčić je približno 25 minut oddaljeno od 
vrha Bjelolasice/Kule. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Gost bukov gozd. Tukaj se zaveš, zakaj Gorskemu kotarju pravijo zeleno srce Hrvaške. Greben, ki vodi do najvišjega vrha, do Kule / Foto: Jelena Justin

Počitek v prijetni senci parka Komrčar. / Foto: Grega Flajnik

Najvišja gora Gorskega kotarja, ki je del Velike Kapele. Področje je znano tudi po naravnih rezervatih 
Bijele in Samarske stijene. 

Najvišji vrh Velike Kapele
Planinski izlet: Kula/Bjelolasica (1534 m n. m.)
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Na Gorenjskem letos za pridelovanje žit niso bili najbolj ugodni pogoji, pridelki bodo zaradi suše 
manjši od pričakovanih. »To bodo najbolj občutile govedorejske kmetije, ki bodo morale dokupiti več 
krme ali pa zmanjšati stalež,« napoveduje Marija Kalan iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Žabnica – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavo-
du (KGZ) Kranj je pripravil 
na Šifrerjevi njivi na žabni-
škem polju srečanje pridelo-
valcev ozimnih žit in ogled 
poskusa z ozimnimi žiti. 
Marija Kalan, specialistka za 
rastlinsko pridelavo v KGZ 
Kranj, je predstavila letoš-
nje pogoje pridelovanja ozi-
mnih žit, dr. Rok Mihelič z 
Biotehniške fakultete v Lju-
bljani ohranitveno (konzer-
virajočo) obdelavo tal, pred-
stavniki semenarskih hiš pa 
sorte v poskusu in aktualno 
ponudbo semen za strnišč-
no setev za krmo in za podo-
ravanje.

Pridelki nižji vsaj za 
trideset odstotkov

Po podatkih iz zbirnih 
vlog letos na gorenjskih po-
ljih raste 1759 hektarjev ozi-
mnih žit, kar je približno to-
liko kot v preteklih letih. Naj-
več, 930 hektarjev, je ječme-
na, pšenice je okrog 400 
hektarjev, tritikale 390 hek-
tarjev, pire je 30 hektarjev, še 
devet hektarjev je rži. Pride-
lovalci so letos zaradi nego-
tovosti, ki jo je glede oskrbe z 
žiti povzročila vojna v Ukra-
jini, spomladi posejali nekaj 
več jare pšenice kot običaj-
no. Kot je dejala Marija Ka-
lan, je vojna povzročila tudi 
podražitev in pomanjkanje 
mineralnih gnojil, a kljub 
temu so pridelovalci večino 
žit dognojili konec februar-
ja ali v začetku marca. Poleg 
dragih mineralnih gnojil in 
visokih cen pogonskih go-
riv je letos pridelovanje ozi-
mnih žit zaznamovala tudi 
suša, ki pesti osrednjo Slo-
venijo in Gorenjsko. Tako je 
letos od januarja do sredine 
junija na območju Sorške-
ga polja padlo le 253 milime-
trov dežja, dolgoletno pov-
prečje za obdobje od začet-
ka januarja do konca junija 
pa je 580 milimetrov. »Po-
manjkanje padavin je vpli-
valo na slabše razraščanje 
žit, kar pomeni manj klasov, 
manj zrnja in tudi nižji pri-
delek,« je dejala Marija Ka-
lan in napovedala, da bodo 
pridelki pri pšenici in triti-
kali zaradi slabega razrašča-
nja in ponekod tudi že pri-
silnega zorenja nižji vsaj za 
30 odstotkov, ponekod pa še 
več. Malo bolje kaže ječme-
nu, vendar bodo tudi pri tej 

vrsti žita pridelki nižji od pri-
čakovanih oziroma nižji od 
količin, ki jih za posamezne 
sorte navajajo semenarji v 
katalogih.

Manj glivičnih bolezni
Letos je bilo pri žitih za-

radi suhega vremena manj 
težav z glivičnimi bolezni-
mi. V drugi polovici maja so 
marsikje ugotavljali precej 
močan napad žitnega strga-
ča, še posebno je bil izrazit 
pri pšenici, tritikali in piri; 
na pšenici in tritikali se je 
pojavila tudi septorija. Zara-
di pomanjkanja padavin je 
bilo zelo težavno drugo dog-

nojevanje žit. »Česanje ozi-
mnih žit v spomladanskem 
času je bilo zelo koristno, 
saj je rahljanje in zračenje 
zgornje plasti zemlje ugo-
dno vplivalo na korenine, da 
so se lahko bolje razvijale,« 
je dejala Kalanova in doda-
la, da so pridelovalci s česa-
njem odstranili tudi plevel.

Ohranitveno kmetijstvo
Na srečanju so prideloval-

cem žit predstavili tudi oh-
ranitveno (konzervirajočo) 

obdelavo tal, to je obdelavo tal 
brez klasičnega oranja, ki jo 
tudi na Gorenjskem že upo-
rabljajo nekatera večja kme-
tijska podjetja in izjemoma 

tudi kmetije. Kot je dejal dr. 
Rok Mihelič, je ohranitvena 
obdelava tal del ohranitvene-
ga kmetijstva, za katerega je 
značilno troje. Prvič – pri to-
vrstni obdelavi pridelovalci 
mehansko čim manj posega-
jo v tla, zemlje tudi ne obrača-

jo več naokrog, saj strokovne 
ugotovitve kažejo, da z inten-
zivnim poseganjem v tla ru-
šijo strukturo tal in življenj-
ske razmere za organizme v 
tleh. Drugič – tla morajo biti 
stalno pokrita z rastlinskimi 
ostanki, to pomeni, da jih ne 
zadelajo ali podorjejo. In tret-
jič – kolobar mora biti zelo 
zgoščen, pester, tako da so 
tla čez vse leto zelena oziro-
ma preraščena z rastlinjem.

»Za prehod v ohranitve-
no kmetijstvo potrebujejo 

pridelovalci nove stroje, 
glavni stroj je sejalnica, ki 
lahko prereže rastlinske os-
tanke na njivi in seme polo-
ži v zemljo. Takšne sejalnice 

so drage, upam, da bo kme-
tom pri nakupih s finanč-
nimi podporami pomagala 
tudi država, smiselno pa je, 
da jih kupujejo skupinsko – 
ne samo zaradi porazdelitve 
stroškov, ampak tudi zato, 
da skupno razmišljajo, kako 
prilagoditi obdelavo, gnoje-
nje, zatiranje plevela  ...« je 
dejal Rok Mihelič in dodal, 
da kmete k ohranitvenemu 
kmetijstvu spodbuja tudi 
ekonomika, saj so stroški 
za nakup strojev precej viso-
ki, potlej pa so nižji. Kmetija 
potrebuje manj strojev ozi-
roma priključkov, za obdela-
vo porabi dvakrat do trikrat 
manj energije in tudi manj 
časa.

Znanje o tovrstnem kme-
tovanju se najbolje prenaša 
na podlagi izkušenj s kme-
ta na kmeta, sicer pa v Slove-
niji deluje tudi združenje za 
ohranitveno kmetijstvo, ki 
zdaj združuje šestdeset kme-
tov iz vse Slovenije, med nji-
mi tudi nekaj iz Gorenjske. 
»Verjamem, da bo ohranit-
veno kmetijstvo v prihodnje 
zaradi dobrih izkušenj pos-
talo glavna smer. V ospredju 
je ohranjanje kakovosti tal,« 
pravi dr. Rok Mihelič in do-
daja, da so tla zelo odporen 
sistem. »Zelo počasi se kva-
rijo, a ko jih enkrat pokvari-
mo, traja tudi zelo dolgo, da 
jih izboljšamo«.

Cveto Zaplotnik

Srečanje pridelovalcev ozimnih žit na Šifrerjevi njivi na žabniškem polju / Foto: Cveto Zaplotnik

Dr. Rok Mihelič / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Člani komisije za od-
kup in prodajo žit, ki jo ses-
tavljajo predstavniki kme-
tijsko-gozdarske zbornice, 
zadružne zveze in sindika-

ta kmetov, so na sredinem 
sestanku sklenili, da bodo 
kmetje vso pridelano pšeni-
co prednostno ponudili slo-
venskim mlinarjem, hkrati 
pa so pozvali vlado, da odku-
pi vso doma pridelano kruš-
no pšenico po enotni ceni 
štiristo evrov za tono. V ko-
misiji ocenjujejo, da kmetje 
še nikoli doslej niso bili tako 
izpostavljeni podražitvam 
vhodnih surovin za kme-
tijsko pridelavo ter tako ne-
gotovim razmeram na trgu 
kot letos. Od lanske žetve do 
danes so se goriva podraži-
la za okoli petdeset odstot-
kov in mineralna gnojila od 

trikrat do štirikrat, podražila 
pa so se tudi sredstva za zaš-
čito rastlin in semensko žito. 
Nezanesljiva dobava mine-
ralnih gnojil je tudi povzro-
čila, da nekateri kmetje niso 
mogli opraviti vseh agroteh-

ničnih ukrepov. Dogajanje 
na mednarodnih trgih za-
znamujejo predvsem zelo 
močna nihanja cen pšenice.

V komisiji so na podlagi 
stroškov pridelave in priča-
kovanih gibanj v prihodnje 
ocenili vrednost letošnje-
ga pridelka pšenice in ječ-
mena, ki bi omogočila likvi-
dnost kmetij ter zagon nove 
sezone pridelovanja žit. Za 
pšenico kakovostne katego-
rije A premium predlagajo 
ceno 410 evrov za tono, za 
kategorijo A 390 evrov, za B1 
370 evrov, za B2 350 evrov in 
za kategorijo C 330 evrov, za 
ječmen pa 300 evrov za tono.

Cveto Zaplotnik

Goriče – Društvo kranjske 
in tržiške podeželske mla-
dine je pred tremi leti zma-
galo na državnih kmečkih 
igrah in si s tem poleg časti 
»prislužilo« tudi obveznost 
za izvedbo 36. državnih in 
13. mednarodnih kmečkih 
iger. Lani in predlani jih za-
radi epidemičnih ukrepov ni 
moglo izvesti, zato jih bo pri-
redilo letos. Igre bodo to so-
boto, 2. julija, v Goričah. Za-
čele se bodo opoldne s spre-
vodom ekip in pozdravnimi 
nagovori gostiteljev in go-
stov ter nadaljevalo s tekmo-
vanjem, ki bo trajalo približ-
no do pol sedmih zvečer.

Na igrah bo sodelova-
lo okrog dvajset ekip iz 

Slovenije, med njimi tudi 
ekipe Društva kranjske in tr-
žiške podeželske mladine, 
Društva podeželske mladi-
ne Škofja Loka in Društva 
podeželske mladine Zgor-
njesavske doline, poleg 
njih pa še štiri ekipe iz tuji-
ne. Ekipe se bodo pomerile 
v ročni košnji in grabljenju 
ter v treh spretnostnih igrah, 
ki predstavljajo značilna go-
renjska dela. Med igrami bo 
podjetje Grapak predstavilo 
delovanje kmetijske meha-
nizacije, predstavili se bodo 
tudi drugi ponudniki kme-
tijske mehanizacije in sto-
ritev, dogajanje pa bo pope-
strila tudi tržnica s ponudbo 
gorenjskih izdelkov. Po tek-
movanju bo za zabavo igral 
ansambel Stil.

Cveto Zaplotnik

Pri članku Nadležna škodljivca še ne ogrožata vitalnosti bukve, 
ki je bil objavljen v torek, 14. junija, na 13. strani, je bil pri obeh 
slikah enak podpis. Pri prvi je bil podpis k sliki pravilen, pri 
drugi pa bi moralo pisati: Bukove listne uši sesajo listni sok, 
zato se listi sušijo in zvijajo. Za napako se opravičujemo.

Popravek

Pridelki žita bodo zaradi 
suše nižji od pričakovanih Kmetje in zadruge pozivajo državo, da zaradi 

zagotavljanja prehranske varnosti odkupi vso 
doma pridelano pšenico po enotni ceni štiristo 
evrov za tono.

Država naj odkupi 
vso pšenico

V poskusu ozimnih žit je skupno 28 sort, od tega je 
11 sort ozimnega ječmena, prav toliko sort ozimne 
pšenice ter šest sort tritikale.

Kmetje in zadruge pričakujejo, da se bodo poslovni 
subjekti v »žitni verigi« dogovorili za takšne odkupne 
pogoje, ki bodo upoštevali izjemno rast stroškov 
pridelave in zagotovili jesensko setev.

Nastopilo bo približno dvajset ekip iz Slovenije ter 
še štiri iz tujine.

V Goričah državne in 
mednarodne kmečke igre
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Bohinj – Za gorenjskimi gor-
skimi reševalci je zelo napo-
ren konec tedna. V zraku sta 
bila večkrat tudi helikopterja 
policije in Slovenske vojske 
z dežurno ekipo Gorske re-
ševalne službe (GRS) na Br-
niku, s katerima niso reševa-
li le planincev, ampak tudi 
kravo. Kot namreč poroča 
uprava za zaščito in reševa-
nje, je v soboto okoli poldne-
va na planini Tosc krava pad-
la v globino in se poškodo-
vala. Gorski reševalci iz Bo-
hinja so jo na kraju pripravi-
li na transport, nato pa jo je 
helikopter Slovenske vojske 
prepeljal v dolino.

V dolino oziroma jeseni-
ško bolnišnico so v nedeljo 
iz Bohinja s helikopterjem 
prepeljali tudi planinca, ki 
se je poškodoval na obmo-
čju Komarče. Že dopoldne 
pa je na poti na Sleme poho-
dnico obšla slabost. Gorski 
reševalci iz Kranjske Gore 
in dežurna ekipa GRS Brnik 
so obolelo oskrbeli in pripra-
vili za transport s helikopter-
jem policije v jeseniško bol-
nišnico.

V soboto so po podat-
kih uprave za zaščito in 

reševanje gorski reševalci 
poleg že omenjene krave na 
Toscu reševali tudi več pla-
nincev. Dopoldne je za nji-
hovo pomoč zaprosil plani-
nec, ki se je poškodoval pri 
sestopu z Ratitovca. Gorski 
reševalci iz Škofje Loke so 
ga na kraju oskrbeli, nato so 
ga s helikopterjem sloven-
ske policije prepeljali v bol-
nišnico na Jesenice. Popol-
dne si je pri Zgornjem sla-
pu Peričnik planinec poško-
doval glavo. Na kraju so ga 

oskrbeli gorski reševalci iz 
Mojstrane. Pospremili so ga 
v dolino, kjer so ga prevze-
li reševalci Nujne medicin-
ske pomoči (NMP) Jesenice. 
Nad jezerom Ledvica v Sta-
ri Fužini si je planinec poš-
kodoval gleženj. Reševalci 
GRS Bohinj in dežurna eki-
pa GRS Brnik so poškodova-
nega planinca na kraju oskr-
beli, nato pa s helikopterjem 
LPE prepeljali v bolnišnico. 
V soboto popoldne so se na 
poti Čez Suho izgubili štirje 

tuji planinci. Bohinjski gor-
ski reševalci so jih s pomočjo 
helikopterske ekipe Sloven-
ske vojske našli in prepelja-
li v dolino.

Že v petek dopoldne si je 
na Koželjevi poti v Kamniški 
Bistrici pohodnica poškodo-
vala gleženj. Gorski reševal-
ci iz Kamnika so ji imobilizi-
rali nogo , pohodnico prene-
sli do ceste in jo nato preda-
li v nadaljnjo oskrbo reševal-
cem Nujne medicinske po-
moči Kamnik.

Bohinjski gorski reševalci so v soboto ob pomoči posadke helikopterja Slovenske vojske 
pomagali tudi poškodovani kravi. / Foto: GRZS/Facebook

Bohinj – Pred kratkim smo v 
uredništvo prejeli obvestilo, 
v katerem pošiljatelj navaja, 
da se je pes Paris, star dvaj-
set mesecev, med spreho-
dom v Bohinju, natančneje 
na poti med hostlom in kam-
pingom, začel čudno obna-
šati. »Pri hostlu je v bližjem 
grmovju našel zavitek alu fo-
lije in sprva smo mislili, da je 
v njem sendvič,« je pojasni-
la mati lastnice psa Anka Ha-
bajec iz Ljubljane. Pes, ki je 
bil sicer ves čas na povodcu, 
je kasneje oslabel in se začel 
močno tresti. Lastnica je psa, 
misleč, da gre za vročinske 
krče, začela hladiti z vodo. Na 
pomoč ji je priskočila angleš-
ka turistka, ki je veterinarka. 
Kljub pomoči si pes ni opo-
mogel, zato so ga odpelja-
li k veterinarju. »Lastnici ni 

preostalo nič drugega, kot 
da se takoj napoti nazaj pro-
ti Ljubljani, saj v Bohinju ni 
našla veterinarske pomoči,« 
je bilo zapisano v obvestilu.

Kot je povedala Habajčeva, 
je psu vročina naraščala, zato 
je ostal hospitaliziran. »Preg-
ledali so mu kri in v njej naši 
sledi mamila, za katero verja-
memo, da je bilo zavito v od-
vrženo alu folijo ob hostlu,« 
je opisala sogovornica in do-
dala, da primera niso prijavi-
li policiji, želijo pa opozoriti 
lastnike, naj imajo svoje pse 
vedno na povodcu in na očeh.

Policijska uprava Kranj je 
prijela identično obvestilo kot 
naše uredništvo. »PP Bled je 
bil s tem seznanjen, tamkaj-
šnji policisti pa so pričeli zbira-
ti obvestila. Policisti na inter-
ventno št. 113 ali neposredno 
na PP Bled niso bili obvešče-
ni. Podrobnejših informacij 

še nimamo, po preveritvi vseh 
okoliščin pa bo izveden ustre-
zen ukrep in posredovan od-
govor prijavitelju,« so pojas-
nili na kranjski policiji in do-
dali, da policisti PP Bled v oko-
lici hostla oziroma na tamkaj-
šnjem širšem območju ne 

beležijo povečanega števila 
dogodkov, povezanih z uži-
vanjem prepovedanih drog. 
»Prav tako ne beležijo dogod-
kov, povezanih z zastrupitvi-
jo živali – ne na območju Bo-
hinja niti ne na območju PP 
Bled,« so še navedli.

Med sprehodom okoli Bohinjskega jezera je Paris, pes pasme avstralski ovčar, nenadoma oslabel in se 
začel močno tresti. Preiskava njegove krvi je kasneje pokazala, da se je zastrupil z mamilom.

Maša Likosar

Ljubno – Gasilska zveza Ra-
dovljica je v Ljubnem orga-
nizirala 21. orientacijsko 
tekmovanje gasilske mladi-
ne Gorenjske. Kot je pove-
dal poveljnik radovljiške ga-
silske zveze Janez Koselj, so 
na tekmovanju sodelovale 
najboljše ekipe iz vseh de-
setih gasilskih zvez na Go-
renjskem, ki so se predhod-
no pomerile na tekmovanjih 
domačih zvez; skupaj je tako 
na regijskem tekmovanju v 
šestih kategorijah sodelova-
lo kar 110 ekip.

Poleg nalog iz orientacije 
so ekipe na posameznih toč-
kah opravile različne naloge 
iz gasilskih spretnosti, ki so 
na podlagi ocenjevanja od-
ločale o tem, katere ekipe so 
najbolje pripravljene, je še 
pojasnil Koselj.

Ekipe so tako med drugim 
opravljale naloge polaga-
nje napadalnega cevovoda, 
spajanja cevi na trojak, ve-
zanja vozlov, vaje z vedrov-
ko ter hitrostno zvijanje cevi, 
s področja orientacije pa so 
morali pokazati poznavanje 
topografskih znakov ter dela 
s kompasom in topografsko 
karto.

Pomerili so se v treh sta-
rostnih kategorijah. Med pi-
onirji so bili najboljši mla-
di gasilci iz Trboj, sledile so 
Mošnje in ekipa Begunje 1. 
Pri pionirkah se je najbo-
lje odrezala ekipa Podhom, 
druge so bile gasilke iz Mav-
čič in tretje pionirke ekipe 
Begunje 2.

Med mladinci so bili naj-
boljši fantje iz ekipe Trboje, 
za njimi Predoslje in Bohinj-
ska Bela, pri mladinkah pa je 
bil vrstni red najboljših treh 
ekip: Podhom, Poljane 2 in 
Bohinjska Češnjica.

V kategoriji pripravnikov 
je zmagala ekipa s Hrušice, 
drugi so bili gasilci iz Hlebc 
in tretji pripravniki z Rudne-
ga, med pripravnicami pa so 
se najbolje odrezale gasilke 
iz Poljan, druga je bila ekipa 
Breg ob Savi in tretje Lancovo.

Da je tekmovanje potekalo 
nemoteno, so poskrbeli do-
mači gasilci v sodelovanju s 
sosednjimi društvi Gasilske 
zveze Radovljica, Mladinska 
komisija Gasilske zveze Go-
renjske in gasilski sodniki, 
je še poudaril Koselj.

Najbolje uvrščene ekipe 
bodo Gorenjsko jeseni za-
stopale na državnem tekmo-
vanju v gasilski orientaciji.

Marjana Ahačič

Žiri – V Žireh svojci pogrešajo 49-letnega Boštjana Mlakarja, 
ki naj bi v nedeljo odšel na turo v gore na širšem območju 
Vršiča, in sicer po grebenu od Male Mojstrovke proti Travniku 
in Šitom. Opis njegovih oblačil ni znan, običajno pa je za gore 
oblečen v sive pohodne hlače, ki segajo do kolen, in obut v 
nizke rjave pohodne čevlje. Nahrbtnik je rdeč ali moder. Po-
licija prosi za informacije o pogrešani osebi na interventno 
številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Simon Šubic

Pes Paris, ki se je zastrupil z mamilom, si je po veterinarski 
oskrbi opomogel. / Foto: arhiv Anke Habajec

Najbolje uvrščene ekipe bodo Gorenjsko jeseni zastopale 
na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji. / Foto: GZOR

Minuli konec tedna, sobota je bila za povrh še praznična, so bile gorenjske gore polne planincev, nekaj 
pa se jih je v dolino vrnilo s pomočjo gorskih reševalcev. Ti so pomagali tudi kravi.

S helikopterjem v dolino 
prepeljali tudi kravo

Pomerili so se  
v orientaciji

V Žireh pogrešajo Boštjana Mlakarja

Pes med sprehodom zaužil mamilo

Pogrešani Boštjan Mlakar / Foto: PU Kranj
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KRANJSKA DOLGA MIZA

Ponovno so za 
jedi uporabili lo-
kalne sestavine 
domačih pride-
lovalcev, predsta-

vila se je vrhunska kranjska 
gastronomija, spet so meri-
li ogljični odtis. Dogodek je 
potekal brez uporabe plasti-
ke za enkratno uporabo, z 
minimalno količino zavrže-
ne hrane in je imel dobro-
delno noto: trideset obro-
kov so pripravili posebej za 
socialno ogrožene družine, 
prevzela jih je pomočnica 
direktorja CSD Kranj An-
dreja Valant.

Meni za petdeset me-
trov dolgo mizo, ki je spre-
jela sto gostov, morda celo 
kakega več, so poimenova-
li podnebju prijazen, sesta-
vljen pa je bil iz štirih ho-
dov. Bil je v dveh različicah 
različici: mesno-ribji in ve-
getarijanski. Prav za uvod-
ne grižljaje v samo večerjo 
na prostem je tokrat poskr-
bel Jožef Oseli, pred glavno 

jedjo pa je na mizo prišel 
tudi osvežilni malinov sor-
bet z bezgom, za katerega je 
poskrbela mlada Hana Ko-
tar. Meni so soustvarjali še 
Aleš Kristan s Kmetije od-
prtih vrat Pr' Končovc, Ma-
tjaž Sedej iz Doma na Joštu, 
Mirza Bektašević iz Bistroja 

Sonet ter Tomaž Polenec iz 
Kavarne in restavracije Brio-
ni – vsi pa so kuhali pod tak-
tirko glavnega kuharja Go-
stilne Krištof Uroša Gorjan-
ca. Nejc Rekar (Gostilna Re-
kar) se je dobro znašel v vlogi 
vodje strežbe. Pa še kakšen 
znan obraz iz sveta kranj-

skih gostincev smo opazili. 
V duhu medgeneracijske-
ga sodelovanja so k sodelo-
vanju tokrat povabili še mla-
de kuharske talente: Kotar-
jevo smo že omenili, sode-
lovali pa so še Ana Zevnik, 

Žan Triler, Martin Doljak, 
Matic Zupančič in Žan Sto-
par. Za vinsko spremljavo je 
poskrbela Hiša dobrih vin 
Koželj, glasbeno preseneče-
nje večera je bila Ernestina 
Jošt, za glasbo v ozadju ve-
čerje pa sta vseskozi skrbe-
la Uroš Rakovec na kitari in 
Marko Brdnik s harmoniko. 
Dogodek je povezoval Toni 
Cahunek, nekaj uvodnih be-
sed sta prisotnim namenila 
tudi župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec in di-
rektor Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj Klemen Ma-
lovrh. Izvedeli smo še, da je 
Kranj na poti uvajanja traj-
nostnih principov na vseh 
področjih in eno izmed sto-
tih evropskih mest, ki jih je 
Evropska unija izbrala v mi-
sijo podnebno nevtralnih in 
pametnih mest do leta 2030.

Kakšni pa so bili podne-
bju prijazni okusi z menija? 
Z eno besedo: odlični.

Lani so Kranjsko dolgo mizo na vrtu gradu Khislstein pripravili prvič, letos so zeleni gastronomski 
dogodek ponovili.

Alenka Brun

Kranjska dolga miza je bila dolga petdeset metrov. / Foto: Alenka Brun

Aleš Kristan s Kmetije odprtih vrat Pr' Končovc ter Julija 
in Lovro, najmlajša soustvarjalca tokratnega kulinaričnega 
dogodka / Foto: Alenka Brun

Jožef Oseli, Hana Kotar, Žan Triler, Ana Zevnik / Foto: Alenka Brun

Kranjski kuharski mojstri so ustvarjali pod taktirko Uroša 
Gorjanca iz Gostilne Krištof. / Foto: Alenka Brun

Matjaž Sedej (drugi z desne) iz Doma na Joštu in ekipa: 
Saša Ivanović, Matej Bregant, Miloš Radić / Foto: Alenka Brun

Osvežilni sorbet so postregli na izviren način, v družbi 
kamnov iz reke Kokre / Foto: Alenka Brun

Dolgo mizo je odprl župan Matjaž Rakovec. / Foto: Alenka Brun

»Dolga miza nas 
povezuje v skupni 
želji, da tudi na 
področju gastronomije 
začnemo bolj pogumno 
razmišljati na podnebju 
prijazen način,« pravijo 
organizatorji dogodka.
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Prvi festival bom-
bonov, ki so ga po-
imenovali Štofl-
cfest in sta ga 
konec tedna gosti-

la grajski vrt in park gradu 
Dvor v Preddvoru, je bil dob-
ro obiskan.

Festival je dobil ime po 
bombonih, ki so jih v prete-
klosti izdelovali v hiši na La-
škem nad Bašljem. Šlo naj bi 
za preproste, doma nareje-
ne bombone iz »požganega 
sladkorja«. Podroben prikaz, 

kako so bomboni oziroma 
štofeljci nastajali, smo obi-
skovalci lahko videli na festi-
valski stojnici TD Kokra. Mi-
lena Jenko je za rezanje mase 
uporabljala nož, medtem ko 
smo med publiko ujeli, da 
naj bi jih na Laškem rezali s 
pomočjo salamoreznice ...

Sladki festival je pospre-
milo pestro tridnevno obfe-
stivalsko dogajanje: koncer-
ti, predstave za otroke, Retro-
fest, tradicionalni Petrov 
sm'n in folklorni festival ter 
sobotna »abbamanija«, ko-
nec tedna pa je dosegel vrhu-
nec v nedeljo z nastopom 

priljubljenih Čukov in hu-
morista Boštjana Megliča - 
Peške. Najmlajše obiskoval-
ce je z obraznimi poslikava-
mi navduševala Pika Sulej-
manovič, domača društva so 
za otroke pripravila različ-
ne delavnice, obiskovalci so 
si med drugim lahko privo-
ščili palačinke, izdatno por-
cijo čevapčičev, se osvežili s 
pivom, se posladkali z oku-
snim sladoledom. Mala šefa 
Janez Zibelnik in Žan Kern 
sta na Štoflcfestu priprav-
ljala osvežujoče žele bom-
bone. Marsikoga je zanima-
la senzorična pot, za iskanje 

zaklada je poskrbel Matej Pa-
gon iz Ljubnega. Smeha ni 
manjkalo, sploh ko so se ot-
roci – in tudi starejši – vozili s 
»kimpežem«; najpogumnej-
ši pa so se preizkusili na ho-
duljah – takih doma nareje-
nih. Ljudska univerza Kranj 
je tudi s tem obujala spomine 
na že skoraj pozabljene dru-
žabne igre. Tudi mednaro-
dni Ex tempore se je potekal 
v okviru najslajšega konca te-
dna, Mestna knjižnica Kranj 
pa je odprla knjigobežnico v 
grajskem parku ter v družbo 
najmlajših povabila maskoto 
Modrega psa.

SPOZNALI NAŠ ČASOPIS

»Pripovedovala nam je o 
zgodovini časopisa in novi-
narskem poklicu. Izvedeli 
smo, da je bil časopis prvič 
izdan že davnega leta 1900, 
a je vmes zaradi vojne za ne-
kaj let prenehal izhajati. Od 
leta 1947 pa vse do danes – 
torej 75 let – je eden izmed 
časopisov, ki ljudi informi-
ra, izobražuje in zabava,« je 
obisk sodelavke Dine Kav-
čič povzela osmošolka Sara 

Kete in priznala, da so mla-
di novinarji gostjo navduše-
no poslušali. »Strinjali smo 
se, da je bil njen obisk češnja 
na vrhu torte in je lepo zao-
krožil zadnjo uro izbirnega 
predmeta.«

Pri predmetu šolsko no-
vinarstvo jim po besedah 

Sare Kete sicer nikoli ni bilo 
dolgčas. »Polne roke dela 
smo imeli z intervjuvanjem 
učencev in pisanjem pri-
spevkov za šolsko spletno 
stran. Pri urah smo se pogo-
varjali o novinarski etiki, raz-
liki med posameznimi novi-
narskimi zvrstmi, uredni-
kovanju in urejanju prispev-
kov, se udeležili posame-
znih literarnih in fotograf-
skih natečajev, se učili kako 
pripraviti intervju, lektorira-
li članke, debatirali o poseb-

nostih vojnega novinarstva, 
razglabljali o tehnični opre-
mi novinarja in se priprav-
ljali na medobčinski otroški 
parlament.« Napisali so tudi 
članek o vrtcu in celo ho-
roskop za letošnje leto. Pisa-
li so prispevke o dnevih de-
javnosti, taborih in različnih 

svetovnih dogodkih. Orga-
nizirali so tekmovanje za 
najboljšo pustno masko, li-
kovni natečaj in Jenkov dan. 
»Vrhunec našega dela pa je 
bila izdelava literarnega gla-
sila Vaje, ki izhaja že vse od 
leta 1959/60 in ga dobi vsa-
ka družina, katere učenec 
obiskuje našo šolo.«

Sara Kete je sklenila, da 
je novinarstvo lep poklic, 
saj si z novicami vedno na 

tekočem in spoznaš veliko 
ljudi. »Res pa je, da poklic 
novinarja ne traja osem ur, 
tako kot običajni poklici, am-
pak moraš včasih delati tudi 
ves dan, zgodi se tudi, da se 
delo zavleče pozno v noč.« 
Izvedeli so še, kakšno izo-
brazbo potrebuje novinar, 
Dina Kavčič pa jih je razve-
selila z darili – svežim petko-
vim časopisom, koledarjem, 
svinčnikom in odsevnikom.

Učencem Osnovne šole Simona Jenka, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali obvezni izbirni 
predmet šolsko novinarstvo, je naša sodelavka Dina Kavčič predstavila Gorenjski glas.

Mateja Rant

Zgoraj od leve proti desni: učiteljica Mateja Mrak, Hana 
Jelovčan, Sara Kete in Tinkara Markun, v spodnji vrsti pa 
Eva Zoja Iljaš, Angela Hribar in Nina Naglič / Foto: Dina Kavčič

Matjaž Končan in Jernej Tozon, člana priljubljenih Čukov, ki 
so že s tonsko vajo privabljali publiko pod oder. / Foto: Alenka Brun

Mlada preddvorska oziroma bašljanska šefa Žan Kern in 
Janez Zibelnik / Foto: Alenka Brun

ŠTOFLCFEST V PREDDVORU

Ko se zasanjam
v prihodnost,
vidim morje.

Na ležalki
berem knjigo
in se predajam
toplim sončnim
žarkom.

Sončni zahod
naznanja večer
in nov dan,
ko sonce vstane.

Še malo
in ne bodo sanje,
saj kmalu grem
na potovanje.
       Julija Kos, 11 let

Morje

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Stojnica TD Kokra, kjer je Milena Jenko pripravljala t. i. 
štoflce. / Foto: Alenka Brun

Iskanje zaklada je šlo otrokom dobro od rok in na koncu so 
bili za svoj trud tudi nagrajeni. / Foto: Alenka Brun

V Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) so na osnovne šole 
naslovili dopis, v katerem jim predlagajo, da v svojo 
ponudbo izbirnih predmetov vključijo tudi čebelarstvo. 
Kot so pojasnili, se izbirni predmet čebelarstvo izvaja za 
učence zadnje triade po prenovljenem učnem načrtu iz 
leta 2018. »V ospredju so biologija medonosnih in divjih 
čebel, koevolucija opraševalcev in rastlin ter pomen opra-
ševalcev v okolju,« je pojasnil svetovalec za izobraževanje 
in usposabljanje pri ČZS Marko Borko in dodal, da so 
posebej poudarjene značilnosti avtohtone podvrste medo-
nosne čebele – kranjske čebele in njen pomen za sloven-
sko čebelarstvo. Obenem učenci pri izbirnem predmetu 
čebelarstvo spoznavajo pomen pestrosti opraševalcev za 
delovanje ekosistemov in za kmetijstvo, spoznajo sodobni 
poklic čebelarja ter preizkusijo osnove čebelarjenja in ga 
povežejo z naravno in kulturno dediščino. Na ČZS ponuja-
jo tudi učna gradiva in didaktične pripomočke za podporo 
izbirnemu predmetu.

Za izbirni predmet predlagajo čebelarstvo

Lepa in vesela morska pesmica.  
Dragi šolarji, želim vam čudovite počitnice.  
     Meta

Sara Kete je sklenila, da je novinarstvo lep poklic, saj si 
z novicami vedno na tekočem in spoznaš veliko ljudi. 
»Res pa je, da poklic novinarja ne traja osem ur, tako 
kot običajni poklici, ampak moraš včasih delati tudi 
ves dan, zgodi se tudi, da se delo zavleče pozno v noč.«
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Pred tridesetimi 
leti se je v Dru-
štvu upokojencev 
(DU) Preddvor 
porodila ideja za 

ustanovitev pevskega zbora 
z željo prenesti pesmi med 
poslušalce. Takratna tajni-
ca društva in velika ljubite-
ljica petja Tončka Šenk je 
okrog sebe zbrala še nekaj 
pevk, vlogo pevovodkinje 
pa je prevzela Polonca Jeko-
vec, ki je zbor vodila do leta 
2004. Za kratek čas je vode-
nje prevzela Regina Martin-
čič, sedaj pa zbor že dolga 
leta uspešno vodi Mimi Ro-
blek. Pod njenim vodstvom 
so se članice zbora zače-
le učiti petja prek branja 
not, pevkam pa se je pri-
družila tudi citrarka in pev-
ka Francka Šavs. Zbor si 
je ime nadel ob desetletni-
ci delovanja, in sicer nosi 
ime domačinke Josipine 
Urbančič Turnograjske, ki 
se je rodila in živela na gra-
du Turn, v zgodovino pa se 
je zapisala kot prva sloven-
ska pesnica, pisateljica in 
skladateljica. Sedaj zbor šte-
je 14 pevk, ki nastopajo na 
društvenih, občinskih, po-
krajinskih in državnih pri-
reditvah pa tudi čez mejo, 

v Železni Kapli. Zelo rade 
obiščejo starejše občane in 
jim zapojejo.

Čestitk ni manjkalo
Ob svojem jubileju, tride-

setletnici delovanja in nasto-
panja na koncertnih odrih, 
so pevke v preddvorskem 
Kulturnem domu pripravi-
le slavnostni koncert, ki sta 
ga obogatila posebna gos-
ta, citrar Tomaž Plahutnik 
ter njegova hči, pevka Ana. 

Prijetno glasbeno priredi-
tev je brezhibno povezovala 
dddr. Mira Delavec Touha-
mi. »Josipinke« so se iskre-
no zahvalile vsem obiskoval-
cem ter županu Roku Rob-
leku in Ernesti Koprivc, di-
rektorici Zavoda za turizem 
Preddvor, za vso pomoč pri 
organizaciji koncerta. Zveza 
društev upokojencev Slove-
nije jim je ob jubileju pode-
lila male plakete, osebno jim 
je čestital predsednik ZDUS 

Janez Sušnik. Slavica Okorn 
jim je izročila jubilejno pri-
znanje kranjske izpostave 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Slovenije, pev-
ke pa so zasluženo prejele 
tudi Gallusove značke. Pev-
ke Ženskega pevskega zbo-
ra Josipine Turnograjske os-
tajajo aktivne še naprej – z 
dobro voljo in veseljem želi-
jo s svojimi pesmimi poda-
riti čim več lepih trenutkov 
poslušalcem in sebi.

Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor je tridesetletnico delovanja 
praznoval s slavnostnim koncertom.

 Samo Lesjak

Pesem je izliv srca, ljubezen in modrost duha … – pevke ob jubileju zbora / Foto: Gorazd Kavčič

»Hčerka«
Zopet se obračam na vas, saj 
ste edino upanje, da situacijo 
vidim drugače. Skrbi me za 
hčer, saj, mislim, da je preveč 
direktna. Ali bo dobila funk-
cijo, ki si jo očitno želi, in ali 
bo uspešna in bo vse v redu v 
službi zaradi tega. Kaj pa njeno 
zdravje? Zase bi pa prosila, če 
vidite, ali bom dočakala čaka-
nje na delo ali upokojitev. In 
kaj moje zdravje? Hvala že 
vnaprej za odgovor.
Upanje vedno umre zadnje 
– in prav je tako. To, da je di-
rektna, načeloma ni narobe, 
težava pa nastane takrat, ko 
je takšna do napačnih ljudi. 
Včasih smo temu rekli, da 
nekdo »z 'ritjo' vse podre«. 
Kljub vsemu pa se ji bo, kot 
vidim, želja izpolnila in bo 

na koncu več kot zadovolj-
na. V treh letih ima velike 
spremembe na poslovnem 
področju, o katerih sedaj 
še nič ne ve. Glede zdravja 
ji razen stresa ne vidim nič 
posebnega, enako velja za 
vas. V letu in pol se vam bo 
uredilo glede upokojitve ali 
pa čakanje, saj za vas to ni 
pomembno, pomembno je 
zgolj to, da se vam zaključi 
službena zgodba. Želim vam 
vse dobro.

»Ina«
Draga Tanja, upam, da te dni 
lepo preživljate, da uživate v na-
ravi, ki se prebuja. Moja mama 
vas sprašuje (in jo citiram): 
»Mož je vse bolj in bolj vzkip-
ljiv, grob, neznansko skopušen; 
kako naj se borim proti temu?«

Vaši starši so skupaj že zelo 
dolgo. Oče je že od vedno 
tak, le mame ni toliko mo-
tilo, niti ni opazila, saj je 
bila obremenjena z drugimi 
stvarmi. Na starejša leta, 
ko se ritem malo upočasni, 
pa se začne na svet gledati 
z drugačnimi očmi. Mami 
svetujem, naj se ne obreme-
njuje in naj postane malo 
hinavska, saj bo na ta način 
marsikaj dosegla. Žal se oče 
spremenil ne bo. Vse je od-
visno samo od njene taktike. 
Kot vidim, je zelo pametna in 
to ne bi smelo biti težava. Na 
splošno pa ima sedaj boljše 
obdobje. Lepo vas pozdrav-
ljam in vam želim vse lepo 
in dobro.

»Ljubezen 2022«
Pozdravljeni, Tanja. Po dolgem 
času vam ponovno pišem in 
prosim za vaš nasvet oziroma 
vpogled v prihodnost.
V vašo prihodnost prav kma-
lu, že poleti pride svežina. 
Novi začetki tako poslovno 

kot tudi na področju ljubez-
ni. Mesec avgust vam prina-
ša pomembne odločitve in 
ne boste imeli veliko časa. 
Morebitne zdravstvene te-
žave ne bodo nič posebnega 
in hitro minejo. Lep pozdrav.

»Hiša«
Rada prebiram vašo rubriko 
in pred kratkim ste mi že od-
govorili, hvala za odgovor; se 
popolnoma strinjam. Ampak 
jaz bi rada vprašala za drugo 
hčer, kako bo s papirji za grad-
njo in dovozno pot do parcele. 
Kdaj se bo kaj premaknilo v 
pozitivno smer? Za odgovor se 
vam zahvaljujem in vas lepo 
pozdravljam.
Hvala za prijazne besede. 
Hči bo uradne papirje ure-
dila kmalu, najbolj izstopata 
mesec avgust in september. 
Saj veste, v poletnem času 
sodišče ne dela. Potem se 
kmalu vse tegobe, ki jih ima, 
uredijo. Bodite brez skrbi. Še 
pred koncem leta se obrne v 
pozitivno smer. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Med 24. junijem in 2. julijem Kranj gosti nabor dogodkov 
za mlade, vključno s športnimi dogodki, standupom in 
koncerti. Naj napovemo nekaj glavnih: Oldies goldies, 
Skejt sešn, Popoldne v parku, Kviz znanja, turnir v biljardu, 
Ponythlon, standup, turnir v odbojki, koncert Uff Raps + 
Emkej + Drill, Beer pong in koncert skupine Zmelkoow. 
Letos bo Teden mladih (TM) v malce drugačni podobi, bolj 
»retro«. Organizator se je odločil za mešanico klasičnega 
Tedna mladih in lanske različice, zato bo letos festival tra-
jal kar devet dni, po enomesečnem premoru pa 30. julija 
napovedujejo še koncert skupine S.A.R.S. »Teden mladih 
je letos star že 27 let, tako da se nam je zdela takšna tema 
več kot primerna,« pravijo pri Klubu študentov Kranj.

V sredo, 15. junija 2022, sta v Radovljici zakonsko zvezo 
sklenila Nina Petrič in Amadej Stošič. V četrtek, 16. junija 
2022, sta se na Bledu poročila Amy Louise Pipe in Came-
ron Ewen Hugh. V petek, 17. junija 2022, sta v Ribnem 
zakonsko zvezo sklenila Anja Mikelj in Mitja Prem. V sobo-
to, 18. junija 2022, so se na Bledu poročili Ema Lukanc in 
Miha Heberle, Nina Oberžan in Žiga Kljun, Gaja Dominga 
Sedlak in Damir Sedlak ter Maja Bevk in Žiga Lovšin. V 
soboto, 18. junija 2022, so se v Radovljici poročili Daša 
Orešnik in Samo Finžgar ter Kaja Železnik in Dejan Pejić, 
na Jesenicah sta zakonsko zvezo sklenila Midhada Mehić 
in Esad Kličić, v Zgornji Sorici pa sta se poročila Gaja Drol 
in Andraž Kavčič. V petek, 24. junija 2022, sta na Bledu 
zakonsko zvezo sklenila Brigita Lesevičiute in Arnoldas 
Valaiša ter v Radovljici Manca Katrašnik in Vasja Zaman. 
V soboto, 25. junija 2022, so se na Bledu poročili Anja 
Ješe in Marko Perkon ter Urša Prudič in Sergio Alberto 
Gonzales Zertuche.

Mladoporočenci

V kranjski porodnišnici se je pretekli teden rodilo 35 novo-
rojenčkov, od tega 13 deklic in 22 dečkov. Najtežja je bila 
deklica s 4230 grami, najlažji pa deček, ki je tehtal 2544 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 4 dečki. Tudi 
tu je bila najtežja deklica, tehtala je 4280 gramov. Tudi naj-
lažja je bila deklica – tehtnica ji je pokazala 2770 gramov.

Novorojenčki

»JOSIPINKE« POJEJO ŽE 
TRIDESET LET

V Kranj se vrača Teden mladih
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 28. JUNIJA 2022

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 
8. julija 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Lilijana je pri svojih 65 le-
tih ena najbolj veselih in ra-
doživih oseb, kar jih poznam. 
Pa do poroke ni bila takšna. 
Njena mama je v družini na-
redila vse, kar je le lahko, da 
je bilo vzdušje zmeraj zelo za-
morjeno.

»Na vasi smo veljali za ne-
kakšen zgled. Štirje otroci, 
dva brata in midve s sestro, 
smo bili pridni, zmeraj smo 
nosili čista oblačila, nikoli 
nismo preklinjali ali počeli 
neumnosti. V šoli smo bleste-
li tako po vedenju kot po zna-
nju. Pa ne zato, ker v nas ne 
bi bilo nič otroške porednosti, 
takšni smo bili zaradi fizične-
ga nasilja. Od naših popolnih 
staršev. Zaradi drugačnosti 
nismo imeli prijateljev. Veli-
ko smo se družili sami s seboj 
ter sanjali, kako lepo bo, ko 
bomo odšli od doma in svo-
bodno zadihali. Spominjam 
se nekega poletnega večera, 
ko je mlajša sestra prišla pol 
ure prepozno domov. Nale-
tela je na zaklenjena vrata, in 
četudi se je malo kasneje raz-
besnela nevihta, mama ni do-
volila, da bi ji odprli. Bila sem 
že v prvem letniku srednje 
šole, ko mi je sošolka ponudi-
la cigareto, pa je, ne vem, za-
kaj, nisem odklonila. Spon-
tano sem potegnila dim, a 
ker ob tem nisem čutila čisto 

nobenega užitka, sem jo vrgla 
stran. Mama je zavohala ciga-
retni dim, morala sem odpre-
ti usta, da se je – vsa zgrože-
na – dodobra prepričala, da 
sem kadila. Oče je ravno ko-
silo travo za prašiče, vsa his-
terična ga je poklicala in mu 
ukazala, naj me natepe 'kot 
mačka'. Nekaj časa je začude-
no strmel vanjo, a ko je zahte-
vo ponovila tretjič, je vzel pas 
in se me lotil. Niti glasu ni-
sem dala iz sebe in to ga je še 
bolj podžgalo. V nekem tre-
nutku me je izpustil iz rok, 
tako nesrečno sem padla na 
tla, da sem si poškodovala ko-
molec. Ne le da so bolečine 
po več operacijah ostale, po 
vodi je splavala tudi moja ka-
riera uspešne in obetavne ro-
kometašice. Zanimivo, nikoli 
nisem bila jezna nanj, vedela 
sem, da je moral ubogati ma-
mine ukaze. Zlepa ali zgrda!

Za samopomilovanje ob 
šolskih obveznostih in delu 
doma ni bilo ne časa ne pri-
ložnosti. Želela sem postati 
profesorica telovadbe, a zara-
di poškodovanega komolca je 
moja svetla prihodnost spla-
vala po vodi. Po maturi sem 
se zaposlila v lekarni. Delu 
sem se hitro privadila, morda 
tudi zato, ker sta bila zdravni-
ka v ambulanti pri predpiso-
vanju zdravil zelo predvidlji-
va, tiste stranke, ki so prihaja-
le po stvari, ki niso bile na re-
cept, pa prav tako.

Potem sem spoznala Ma-
tjaža, ki je, kako ironično, na 
naši osnovni šoli začel pouče-
vati telovadbo. Če povem po 
resnici, na začetku sploh ni-
sem bila zaljubljena vanj. Že-
lela sem oditi od doma in se 
rešiti kontrole, neprijazne-
ga vzdušja, psihičnega nasi-
lja. Naredila sva kompromis: 
on je privolil, da sem do poro-
ke nedolžna, jaz pa, da se lah-
ko (tudi zato) čim hitreje po-
ročiva.

Doma je bil iz zelo odroč-
nih krajev, bogu za hrbtom. 

Ker je bil učitelj, ni bilo rav-
no primerno, da bi se o na-
jini cerkveni poroki preveč 
govorilo. Odločila sva se za 
skromen obred v njegovem 
rojstnem kraju, kar pa moji 
mami ni bilo všeč.

Že ko sva prvič prišla na 
predporočni klepet k župni-
ku, ga ni in ni bilo na spre-
gled. Kar naenkrat pa se je 
izza vogala župnišča pri-
kazal malo starejši možak, 
ki naju je povabil, naj gre-
va z njim v hlev, ker bo kra-
va vsak čas povrgla, pa je ne 
more pustiti same. Po moje 
sem odprtih ust zijala vanj, 
tako sem bila presenečena! 
Naš župnik je bil zelo ure-
jen, pravi gospod, tukaj pa 
sem naletela na enega, ki 
mu ne bi nikoli prisodila, 
da kdaj stoji pred oltarjem 
in daruje mašo. Pogovora v 
hlevu ne bom nikoli pozabi-
la. Kakšnih konkretnih stva-
ri nismo imeli na jeziku, žu-
pnik je bolj ali manj govoril 
o naravi in kako se ji mora 
človek prilagajati, jo poslu-
šati, razumeti in spoštova-
ti. 'Če fant in punca ne ču-
tita nobene želje po objemu, 
potem je bolje, da se ne poro-
čita!' je dejal in naju pomen-
ljivo pogledal. Kaj točno so 
njegove besede pomenile, 
si nisem predstavljala, vede-
la pa sem, da bi mamo kap, 
če bi jih slišala. Poslovila sva 
se šele enkrat okoli polnoči. 
Telička, ki je ležal v slami, je 
župnik tako nežno božal, da 
so mi prišle solze v oči.

Potem je prišel težko pri-
čakovan dan. Do Matjaževe 
vasi smo se zapeljali z avto-
busom, tam pa smo potem 
posedli na vozove, ki so bili 
okrašeni s cvetjem. Tast mi 
je povedal, da bomo mora-
li malo počakati, ker je žu-
pnik še v senožeti in kosi. 
Mama se je začela razbur-
jati, a jo je tašča, sicer s te-
žavo, kmalu umirila. Posed-
li smo pod lipo, ki je rasla na 

obnovljenem in lepo ureje-
nem dvorišču, kozarec in 
steklenica vina pa sta zače-
la krožiti med svati. Končno 
smo zaslišali traktor, župnik 
je dvignil klobuk v pozdrav, 
za dobrih pet minut izgi-
nil v 'farovžu', in se vrnil v 
pravemu oblačilu. 'Gremo v 
cerkev, čas je za poroko!' je 
vzkliknil in zavriskal. Njego-
va pridiga je bila zelo poseb-
na: veliko je govoril o dobri 
volji; pa o tem, da se mora-
ta zakonca pogovarjati, ob-
jemati, si podarjati nasme-
he že za dobro jutro. Polo-
žil nama je na srce, da lah-
ko moliva kjerkoli, tudi v na-
ravi, na Triglavu ali pa na 
vrtu, medtem ko okopava-
va krompir. Molitev ni žeb-
ranje, to so svetle in čiste 
misli, ki prihajajo naravnost 
iz duše. Ljubezen se kaže z 
dejanji, ne s puhlimi beseda-
mi. Solze so mi tekle po li-
cih, ko sem ga poslušala.

Ko je bilo obreda konec, je 
kar sam privalil iz veže sod-
ček z vinom. Potem sva z Ma-
tjažem zaplesala, nakar so 
nama sledili še drugi. Moram 
povedati, da je kasneje krstil 
najina otroka, pri njem sem 
bila na pogovorih, kadar mi 
je bilo težko. Zaradi psihič-
nega nasilja, ki sem ga bila 
deležna v otroštvu, sem ime-
la sama s seboj in tudi s spol-
nostjo veliko težav. Za nekaj 
časa je vzel k sebi tudi mojega 
brata, ki je pod težo bremen 
obupal in si hotel vzeti življe-
nje. Pomagal mu je, da se je 
spet postavil na noge.

Župnika že dolgo ni več 
med živimi. Velikokrat se 
spomnim nanj in se sprašu-
jem, kaj bi se zgodilo z me-
noj, če mi ne bi nudil opore. 
S preprostimi besedami me 
je naučil živeti, se smejati, se 
v življenju spopasti z dobrim 
in tudi s slabim. Takšne du-
hovnike, verjemite, bi še da-
nes zelo potrebovali.«

(Konec)

Milena Miklavčič

Marelična pita s skuto
Čar pite je, da jo lahko sko-

rajda vsakič pripravimo z dru-
gačno kombinacijo sestavin 
in vedno preseneti. Sedaj ima-
mo na voljo marelice, zato jih 
uporabimo. Še dodatek skute 
in nekaj malenkosti, pa bomo 
ustvarili pravo poslastico, ki 
jo lahko brez zadržkov ponu-
dimo še tako zahtevnim jed-
cem.

Za pripravo marelične pite 
s skuto potrebujemo: za testo: 
150 g pšenične moke, 150 g 
polnozrnate moke, 80 g mle-
tega sladkorja, 1 vaniljev slad-
kor, polovico pecilnega pra-
ška, 1 žlico kisle smetane, 100 
g masla sobne temperatu-
re, 1 jajce, ščep soli; za skutni 

nadev: 0,5 kg skute, 100 g ki-
sle smetane ali kremnega jo-
gurta, 1 jajce, 100 g sladkorja, 
1 žlico praška za pripravo vani-
ljevega pudinga, sok polovice 
limone, 2 žlici ruma. Potrebu-
jemo tudi 300 g izkoščičenih 
marelic, 1 žlico rjavega slad-
korja, 1 žlico limoninega soka 
in pol žličke cimeta.

Najprej se lotimo priprave 
testa. Skupaj zmešamo obe 
moki, pecilni prašek, sol, mle-
ti in vaniljev sladkor. Doda-
mo na lističe narezano maslo 
in ga na hitro vgnetemo v te-
sto. Nato primešamo še jajce 
in kislo smetano ter vse skupaj 
zgnetemo v čvrsto testo. Testo 
razdelimo na dva dela, tako da 

je en del malenkost večji od 
drugega. Oba dela testa zavije-
mo v folijo. Večji del testa za 
pol ure postavimo v hladilnik, 
manjšega pa v zamrzovalnik.

Med tem časom se lotimo 
priprave nadeva. Za skutni 

nadev vse sestavine zmeša-
mo v gladko zmes. Marelice 
narežemo na približno dva 
centimetra velike kose ter 
jih stresemo v skledo. Poka-
pljamo jih z limoninim so-
kom, potresemo s cimetom 

in sladkorjem ter dobro pre-
mešamo.

Sestavljanje pite: Srednje 
velik pekač obložimo s papir-
jem za peko. Testo iz hladilni-
ka razvaljamo na centimeter 
debeline in z njim obložimo 
pripravljen pekač. Testo pre-
pikamo z vilicami in nanj na-
devamo skutni nadev. Nadev 
poravnamo po celotnem pe-
kaču in po vrhu razporedimo 
pripravljene marelice in če-
zenj naribamo testo iz zamr-
zovalnika. Pito pečemo v pe-
čici, segreti na 180 °C, 50 mi-
nut. Pečeno pito postavimo iz 
pečice in jo ohladimo. Po želji 
potresemo še z mletim slad-
korjem.

Erika Jesenko

Češenj je letos v izobilju. Najejmo se samih ali pa jih čim večkrat 
pripravimo s skuto, jogurtom, palačinkami, v kolačih, kot slado-
led … Shranimo jih tudi za zimske dni, ko primanjkuje vitaminov. 
Pomirjajo živce in imajo protivnetni učinek.

Češnje z jogurtom
Potrebujemo 250 g češenj, 1 smetanov ali grški jogurt in 20 g vani-
ljevega sladkorja.
Češnje operemo, odcedimo, odstranimo jim peclje in jih izkoščiči-
mo. Jogurt zmešamo z vaniljevim sladkorjem in dodamo češnje. 
Naložimo v skodelice in malo potresemo s trsnim sladkorjem.

Češnjev zavitek za diabetike
Za testo potrebujemo 300 g moke, žličko soli, 2 do 3 dl tolpe vode in 
žličko olja. Za nadev potrebujemo 1 kg češenj, 2 žlički tekočega sladila, 
5 dag drobtin, 4 dag dietne margarine in cimet.
Moko presejemo v skledo, solimo, dodamo olje in med meša-
njem dolivamo toplo vodo. Vode naj bo toliko, da bo testo volj-
no. Testo za zavitek gnetemo vsaj 10 minut, nato pa naj pokrito 
počiva 1 uro na sobni temperaturi. Nato na pomokanem prtu 
testo razvlečemo in ga posujemo s kosmi margarine. Drobtine 
na suho popražimo v ponvi in jih posujemo po testu. Dve tretjini 
testa obložimo z izkoščičenimi češnjami, pokapljamo s sladilom 
in potresemo s cimetom. S pomočjo prta testo tesno zvijemo, 
odrežemo debelejše stranske robove, zavitek pa preložimo v na-
maščen pekač. Po vrhu namažemo z oljem in pečemo 40 minut 
pri temperaturi 180 °C.

Hiter češnjev sladoled
Potrebujemo 250 ml sladke smetane, 100 g češenj (brez koščic) in 
50 g sladkorja v prahu.
Češnje očistimo, izkoščičimo in z navadnim ali paličnim mešal-
nikom zmeljemo v kašo. Vmešamo polovico sladkorja in postavi-
mo v hladilnik. Zelo mrzlo smetano stepemo, dodamo preostali 
sladkor in stepamo dalje, da se popolnoma strdi. Nato po žlicah 
dodajamo mrzlo sadno kašo in mešamo še pol minute. Zmes 
nadevamo v posodo, jo postavimo v hladilnik, ohladimo ter čim 
prej postrežemo.

Češnjeva marmelada z jagodami
Potrebujemo 1 kg češenj (brez koščic), 500 g jagod, 500 g želirnega 
sladkorja (3 : 1) in mandljev liker.
Češnje brez koščic in jagode zmeljemo z navadnim ali paličnim 
mešalnikom. Sadno kašo zlijemo v posodo, v kateri bomo ku-
hali marmelado, dodamo sladkor in med mešanjem zavremo. 
Kuhamo 3 minute in proti koncu dodamo še liker. Marmelado 
še vročo nalijemo v kozarce, ki smo jih v pečici segreli na 100 °C. 
Tesno zapremo in pustimo, da se ohladi.

Campari s češnjevim sokom
Za en kozarec potrebujemo 40 ml Camparija, 80 ml češnjevega soka 
in po želji mineralno vodo.
Štiri kocke ledu (ali zdrobljen led) damo v kozarec in prelijemo 
s Camparijem in češnjevim (ali višnjevim) sokom. Premešamo. 
Kdor ima raje malo manj krepak okus, naj pijačo razredči z mi-
neralno vodo.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Naučil me je smejati se in tudi jokati
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Sladoledni dan v Bistrici
Bistrica pri Tržiču – V soboto, 2. julija, Krajevna skupnost 
Bistrica pri Tržiču že tradicionalno organizira Sladoledni dan 
v Bistrici. Dogajanje se bo začelo ob 9. uri.

Pogovor z umetnikom Petrom Gabrom
Škofja Loka – V sredo, 29. junija, bo ob 18. uri v Galeriji Ivana 
Groharja pogovor z umetnikom Petrom Gabrom, ki se pred-
stavlja z najnovejšim slikarskim ciklom Svet, ki se rojeva. Z 
njim se bo pogovarjal kustos Boštjan Soklič.

IZLET

S kolesom na Bled
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 30. junija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podnart–Lancovo–
Bled–Lesce–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred doma upokojen-
cev Naklo.

PREDAVANJA

Franja Tavčar osebno
Visoko – V petek, 1. julija, bo ob 17.30 na Dvorcu Visoko pre-
davanje kustosinje Biljane Ristić, kjer bo predstavila delo in 
življenje Franje Tavčar.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 28. 6.
17.00, 18.00, 20.00 ELVIS
18.40, 20.45 ČRNI TELEFON
20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
17.30 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
15.30, 16.30 KOZMOBLISK, sinhro.

17.45, 20.20 TOP GUN: MAVERICK
21.00 ZADNJIČ VIDENA ŽIVA
15.40 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE, 
sinhro.
16.00 BARABE, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

28. 6. tor.  Hotimir  5.13  20.58

29. 6. sre.  Peter, Pavel,  5.14  20.58

30. 6. čet.  Emilija  5.14  20.58

1. 7. pet.  Bogoslav  5.15  20.58

2. 7. sob.  Marija  5.15  20.58

3. 7. ned.  Irenej  5.16  20.58

4. 7. pon.  Urh  5.16  20.57

desetdnevna vremenska napoved
Torek
28. 6.

18/32 °C

Nedelja 
3. 7.

15/28 °C

Sreda 
29. 6.

Četrtek
30. 6.

Petek
1. 7.

Sobota
2. 7.

19/33°C 17/28 °C 18/29 °C 16/25 °C

Ponedeljek 
4. 7.

Torek
5. 7.

Sreda
6. 7.

Četrtek
7. 7.

17/28 °C 16/29 °C 15/29 °C 16/30 °C

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT info@g-glas.si

Ljubezen ob vsakem koraku
Članice tržiškega Društva plesalk v tretjem življenjskem obdobju so imele prvi samostojni celovečerni 
nastop, ki so ga naslovile Ljubezen ob vsakem koraku.

Križe – Minilo je že sedem 
let, kar se ob plesnih kora-
kih, ki jih povezujejo z lju-
beznijo do druženja in iz-
ročila, sproščajo člani-
ce Društva plesalk v tret-
jem življenjskem obdobju. 
Sprva se je skupina ukvar-
jala s plesno tehniko in kon-
dicijsko pripravo, kjer je šlo 
hkrati za učenje plesnih 
osnov, omogočalo pa je tudi 
razvoj podlage, ki je potreb-
na za poustvarjanje sloven-
skega plesnega in z njim po-
vezanega izročila. Spomla-
di 2016 so sestavili prvo ko-
reografijo, v naslednjih le-
tih še več drugih. V njih gle-
dalcem predstavljajo ple-
se in druge vsebine, pov-
zete iz nekdanjega načina 
življenja, dodajajo jim dru-
ge prvine, ki interpretirajo 
tržiško dediščino, pogosto 
povezano z obrtmi.

V juniju pa so v Kultur-
nem domu Križe pripravi-
le prvi samostojni celove-
černi nastop, ki so ga na-
slovile Ljubezen ob vsakem 
koraku. »Skozi celoten na-
stop so se ljubeznivo igra-
le s koraki, s takimi in dru-
gačnimi, predvsem pa s tis-
timi, ki izhajajo in našega 
plesnega izročila. Plesal-
ke plešejo v času in prosto-
ru, in čeprav so že dokaj da-
leč od svojih rosno mladih 
let, še vedno ljubijo: ljubijo 
bližnje in svoje domače, se 
tu in tam tudi še po najstni-
ško zaljubljajo, ljubijo ples, 
s katerim izražajo del sebe, 

in pojejo pesmi, ki jih ima-
jo rade. Pojejo jih same in 
še raje v družbi drugih. Za-
kaj ravno o ljubezni? Ker ob 
besedi ljubezen na poseben 

način zaživijo in se o njej 
rade razgovorijo. Razume-
jo jo kot dar. Ker jo imajo v 
srcih dovolj zase in za dru-
ge, jo danes vsaj nekaj želijo 

podariti ljudem. Ne ljubijo 
le vsakega svojega koraka, 
ki ga naredijo sebi v ponos, 
in če se le da, hkrati dru-
gim v veselje – tudi na va-
jah, nastopih in drugih sre-
čevanjih korakajo v družbi 
ljubezni in srčne dobrote,« 
je povedala ustanovitelji-
ca in umetniška vodja sku-
pine dr. Metka Knific Zale-
telj, ki skrbi, da članice ved-
no znova presegajo svoje 
meje ter nadgrajujejo teles-
ne in mentalne sposobnos-
ti. Njihova mentorica ima 
na področju slovenske glas-
bene dediščine ogromno 
znanja in izkušenj in sku-
pino povezuje s pozitivnim 
navdušenjem. Na vajah in 
nastopih jih na harmoniki 
spremlja glasbenik Matjaž 
Kokalj.

Suzana P. Kovačič

Na prvem samostojnem celovečernem nastopu / Foto: arhiv društva

Šenturška Gora – Pobudo za Palačinkijado na Šenturški Gori 
sta pred 18 leti dala Anica Novak in pokojni Niko Srabočan, a 
do uresničitve je prišlo šele leta 2010. Tradicijo zdaj nadaljuje 
mladi rod družine Pavlin iz Turizma Pavlin. Vse palačinke so 
brezplačno razdelili številnim izletnikom, ki so obiskali to lepo 
vasico pod Krvavcem. Na palačinkah so se ustavili tudi člani 
Planinskega društva Komenda ter tudi gostje iz Madžarske 
in Hrvaške, ki so na počitnicah pod Krvavcem. V osmih urah 
so sicer napekli 1200 palačink, dvanajsto prireditev po vrsti 
pa je obiskalo okoli 850 ljudi.

Za praznik brezplačne palačinke na Šenturški Gori

<p>Skozi celoten nastop so se ljubeznivo igrale s koraki, 
takimi in drugačnimi, predvsem pa s tistimi, ki izhajajo iz 
našega plesnega izročila. / Foto: arhiv društva</p>

Na harmoniki jih je spremljal odličen glasbenik Matjaž 
Kokalj. / Foto: arhiv društva

Vsak korak naredijo sebi v ponos in hkrati drugim v  
veselje. / Foto: arhiv društva

Glavni za peko okusnih palačink je bil Miha Pavlin.
/ Foto: Janez Kuhar

www.gorenjskiglas.si
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Rezultati – žrebanje 26. junija 2022
Loto: 5, 17, 19, 24, 27, 33, 37 in 26

Loto PLUS: 2, 6, 12, 15, 23, 28, 37 in 29
Joker 6: 645186

Sklad 29. 6. 2022 za Sedmico: 3.040.000 EUR
Sklad 29. 6. 2022 za Loto PLUS: 690.000 EUR

Sklad 29. 6. 2022 za Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

Nekateri recepti v 
knjigi so preprosti, 
za druge je 
potrebno malo več 
spretnosti, vendar 
so vsi preskušeni, 
tudi večkrat. S 
krašenjem ni 
pretiravala, da se 
sladice ne bi zdele 
že na prvi pogled 
prezahtevne: 
Uporablja 
bolj naravne 
sestavine, kot 
so koščki sadja, 
posušeni cvetovi, 
drobljeni oreščki, 
nasekljana 
čokolada in 
drugo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

26Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana    

EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

RAZSTAVE

Leto 1942
Tržič – Med 27. junijem in 5. julijem bo v galeriji Atrij v Tržiču 
na ogled nova razstava z naslovom Leto 1942, ki je posvečena 
spominu na najtemnejše dogodke, ki so se pred 80 leti zgodili 
med nacistično oblastjo v Tržiču in okolici.

Razstava Maše Bersan Mašukove
Ljubno – V torek, 28. junija, bo ob 19. uri v prostorih Art klub 
Ljubno odprtje razstave slikarke Maše Bersan Mašukove. Po 
odprtju bo sledil kratek kulturni program, govor radovljiškega 
župana Cirila Globočnika in blagoslov župnika župnije Ljubno 
Jožeta Tomšiča.

Pobegi II
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na odprtje razsta-
ve avtorja Vasje Doberleta z naslovom Pobegi II, ki bo v sredo, 
29. junija, ob 18. uri v Fotogaleriji Jesenice v avli Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice. Razstava bo odprta do 27. julija.

Nagrajenci križanke OBI, KRANJ,  ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 10. 6. 2022, so: Mira Žnidar iz Kranja,  Mihael 
Kersanik Iz Mojstrane in Mici Černilec iz Žirovnice.

Nagrajenci praktične nagrade prevzamejo v trgovini OBI, 
Savski otok, Kranj. Nagrajencem čestitamo !

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Renault, letnik 2001, celega ali 
za dele, tel.: 051/646-650  
 22001604

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE pnevmatike Fulda 225 x 45 x 
17, letnik 2017, cena 40 EUR - kom-
plet, tel.: 030/747-132 22001610

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

ZRAČNO suhe hrastove plohe, tel.: 
040/830-453 22001608

PODARIM

50 M2 šestkotnih tlakovcev, tel.: 
030/253-161 22001615

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22001575

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

OBRAČALNIK sena, širina 5 m in bik-
ce ter telice po izbiri, 200 kg, limuzin, 
tel.: 031/585-345  
 22001616

KUPIM

TRAKTOR, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 22001423

TRAKTOR, lahko manjši in žito za 
mletje živini. Višelnica 15, Gorje, tel.: 
031/604-918 22001605

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE kmetije Princ, domače hru-
stavke, ugodno. Hudo 1, pri Kovorju, 
tel.: 041/747-623 22001603

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo. Pripelje-
mo na dom, Matej Bulovec s.p., Mla-
karjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-
113 22001427

2 zajca - orjaški lisec, samčka, stara 
10 - 15 mesecev, tel.: 030/268-162 
 22001612

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
040/126-110 22001614

DOMAČE meso od telička, šentjernej-
ske piščance za rejo in belo mivko, tel.: 
041/851-862 22001613

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001402

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO osebo za delo v strež-
bi. Nedelje in ponedeljki prosti. Go-
stilna pri Slavki, Viktor Marinšek s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691, 041/621-111 
 22001586

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Rado-
vljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale 
podrobnosti pišite na: zaposlitve@izbe-
ri.si, tel.: 040/889-577  
 22001347

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.:  041/583-163 22001430

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,, tel.: 041/557-871  
 22001428

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 22001401

RAZNO
PRODAM

VIDIA klino za cirkular, prem. 50 cm, 
ugodno, nova, tel.: 051/253-303 
 22001609

ZLOŽLJIVO posteljo, jedilno mizo 
80 x 120, prenosni računalnik, tel.: 
040/705-145 22001611

KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si

Razstava Ejti Štih
Bled – V četrtek, 30. junija, bo ob 19. uri v Festivalni dvorani 
na Bledu uradno odprtje slikarske razstave in pogovor z Ejti 
Štih, ki ga bo vodila Ana Marija Kunstelj.

Monologi 1969–2019
Radovljica – V petek, 1. julija, bo ob 18. uri v Galeriji Šivče-
va hiša v Radovljici odprtje pregledne razstave avtorja Karla 
Plemenitaša z naslovom Monologi 1969–2019. Odprla jo 
bo direktorica Muzejev radovljiške občine dr. Petra Bole, v 
spremljevalnem programu bo nastopil harmonikar Gašper 
Primožič. Razstava bo na ogled do 30. avgusta, in sicer od 
torka do nedelje med 10. in 12. ter 17. in 19. uro.
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Pahor odlikoval glasbenike
Med petimi prejemniki, ki jih je predsednik države Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, tudi 
glasbenik Andrej Šifrer in citrar Miha Dovžan.

Ljubljana – Predsednik drža-
ve Borut Pahor je na četrtko-
vi slovesnosti v predsedniški 
palači izročil državna odli-
kovanja red za zaslug petim 
glasbenikom, med katerimi 
sta dva Gorenjca: 78-letni ci-
trar Miha Dovžan, po rodu iz 
Tržiča, ter Kranjčan Andrej 
Šifrer, pevec in avtor števil-
nih uspešnic, ki je letos do-
polnil 70 let.

Dovžan citrarski glasbi 
vtisnil neizbrisno sled

Miha Dovžan je red za 
zasluge prejel za življenjsko 
delo in izjemen prispevek k 
slovenski citrarski umetno-
sti. »Slovenski citrarski glas-
bi je vtisnil neizbrisno sled. 
S citrami je iskal in našel 
svojo narodno-zabavno vižo 
z osnovo v ljudski glasbi, ki 
čuti dušo in seže v srce,« so 
navedli v obrazložitvi. Dovž-
an se je s citrami spoznal še 
pred vstopom v šolo. Mla-
di citrar je z bratom, kla-
rinetistom Ivetom Dovža-
nom, ustanovil Ansambel 

Mihe Dovžana, ki je deloval 
skoraj trideset let. Na začet-
ku šestdesetih let prejšnje-
ga stoletja so glasbilom do-
dali petje, naprej vokalni 
kvintet Gorenjci iz Naklega, 
nato se je pridružila Ivanka 

Kraševec. Leta 1970 so v an-
sambel povabili še izvrstne-
ga harmonikarja Jožeta Bur-
nika.

Dovžana je na njegovi glas-
beni poti najbolj zaznamo-
vala skladba iz filma Cvet-
je v jeseni, sicer pa je sku-
paj z bratom napisal več kot 
250 avtorskih skladb, ki so 

jih prepevali kvartet Zvon-
ček, Vokalni kvintet Gore-
njci, Jelka Cvetežar, Marta 
Stare, Meta Malus in drugi. 
»Zadnja glasbena leta pa je 
namenil slovenski narodni 
pesmi, največkrat v izvedbi 

Joži Kališnik, pevke Ansam-
bla bratov Avsenik, pa tudi 
Ota Pestnerja in Ivanke Kra-
ševec,« so zapisali v obrazlo-
žitvi. Odlikovanje je prevzel 
citrarjev sin, prav tako Miha 
Dovžan. Navzočim je pove-
dal nekaj anekdot o očetu, ki 
se spopada z demenco.

Šifrer posnel skoraj 
dvesto avtorskih skladb

Andreja Šifrerja je Pahor 
odlikoval za izjemen avtor-
ski prispevek k slovenski po-
pularni glasbi. Na slovensko 
glasbeno prizorišče je vsto-
pil kot mlad kantavtor sre-
di sedemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Vse od takrat 
snuje nove pesmi in nasto-
pa, doslej pa je posnel skoraj 
dvesto avtorskih skladb in 
objavil več kot dvajset albu-
mov. »Uveljavil se je kot raz-
mišljajoč avtor, ki se v svo-
jih skladbah dotakne različ-
nih problemov. Več njego-
vih skladb je ponarodelih, v 
vseh pa kaže zanimanje za 
čas in človeka ter tako osta-
ja svež in prepričljiv tudi za 
nove poslušalce,« so naved-
li v utemeljitvi. Pa tudi, da se 
je Šifrer že na začetku odlo-
čil za lasten glasbeni izraz. 

Prepričan je, da poet s kitaro 
lahko govori ne le o lahkot-
nih in prijetnih rečeh, zato 
poje tudi o razočaranjih in 
bridkostih. Za njegovo glas-
beno ustvarjanje je značilno 
iskanje visokih standardov 
na vseh področjih ustvarjal-
nosti. »Že za snemanje prve 
male plošče se je odpravil v 
London, pozneje pa je, če je 
le mogel, rad nastopal z zna-
nimi in uveljavljenimi glas-
beniki, jih vključeval v svo-
je pesmi in vabil kot gos-
te na nastope. Še bolj pa se 
kot stalnica v njegovem av-
torskem izrazu kaže želja po 
bližini in iskrenosti, po tem, 
da bi si bili ljudje blizu, sku-
paj, prijatelji. Da bi razume-
li, kot pravi v svojem Očena-
šu, 'da s sovraštvom se ne da 
pomagati usodi naroda',« so 
še zapisali.

Pahor je z redom za zaslu-
ge odlikoval še Ota Pestner-
ja za izjemen pečat, ki ga je 
dal slovenski popularni glas-
bi, Vlada Kreslina za izje-
men ustvarjalni prispevek k 
slovenski glasbeni umetno-
sti in Lada Leskovarja za ži-
vljenjsko delo in izjemen 
prispevek k slovenski popu-
larni glasbi.

Ana Šubic

Miha Dovžan, ki je prevzel priznanje za očeta Miho Dovžana, Vlado Kreslin, Oto Pestner, 
predsednik države Borut Pahor, Lado Leskovar in Andrej Šifrer / Foto: Tina Dokl

Kranj – Gasilska zveza Gorenjske je spomladi izvedla dva 
tečaja za gasilske častnike. Dvaintrideset novih gasilskih ča-
stnikov, ki prihajajo iz gasilskih zvez Bled - Bohinj, Jesenice, 
Kokra, MO Kranj, Naklo, Radovljica in Tržič, bo z novoprido-
bljenim znanjem lahko uspešno opravljalo vodstvene naloge 
na operativnem ter organizacijskem področju v posameznih 
gasilskih društvih in v gasilskih zvezah, je poudaril Janez Ko-
selj, poveljnik Gasilske zveze Radovljica. Pojasnil je, da so 
tečajniki najprej opravili sprejemno testiranje, nato pa še 98-
urni tečaj v teoriji in praksi. Po opravljenem internem prever-
janju znanja in izdelani seminarski nalogi so sledili zaključni 
izpiti iz teoretičnega dela, v juniju pa so v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na Igu opravili še praktični del 
izpita in s tem pridobili čin gasilski častnik. Kot je poudaril 
Koselj, je moral vsak od tečajnikov pokazati znanje vodenja 
več gasilskih enot, hkrati pa tudi vsa druga znanja, potrebna 
za izvedbo osnovnih gasilskih intervencij. »Veliko svojega 
prostega časa so namenili, da bodo, ko bo to potrebno, znali 
čim bolje pomagati sočloveku v nesreči. Želimo jim, da bi bili 
pri tem uspešni.«

Dvaintrideset novih gasilskih častnikov

Kokra – Večnamensko igri-
šče, primerno za košarko, 
odbojko, nogomet in druge 
športne aktivnosti, bo name-
njeno izvajanju pouka špor-
ta učencev podružnične šole 
OŠ Matije Valjavca Preddvor 
pa tudi krajanom Kokre, ki 
do sedaj niso imeli primer-
nega prostora za športne de-
javnosti. Nad športnim igri-
ščem so postavili tudi igrala 
za mlajše otroke ter plezalno 
steno, zgrajeni pa so tudi že 
temelji za objekt, ki bo služil 
kot učilnica na prostem.

Nova pridobitev je naj-
več veselja prinesla mla-
dim učencem, ki jo že pri-
dno uporabljajo. Sedmerica 

učencev, ki je letošnje šolsko 
leto obiskovala podružnič-
no šolo, je pod mentorstvom 
vodje PŠ Kokra Katarine Pre-
log Čerič ter s pomočjo dru-
gih učiteljic pripravila pester 
kulturno-glasbeni program, 

vse zbrane pa je nagovoril 
tudi ravnatelj šole Jože Pov-
šin, ki je izrazil upanje, da 
bo igrišče vse krajane, zlasti 
še mlade, od televizijskih ter 
računalniških ekranov priva-
bilo na svež zrak in v družbo 
prijateljev.

Odprtje projekta ureditve 
prostora za šport in rekrea-
cijo je sovpadalo z letošnjim 
dnevom državnosti. Tako je 
preddvorski župan Rok Ro-
blek vsem učenkam, učen-
cem in drugim prihodnjim 
uporabnikom zaželel obilo 
zadovoljstva in radostnih tre-
nutkov ob rekreaciji na no-
vih objektih, vsem krajanom 
pa čestital ob državnem pra-
zniku. Ob tem je poudaril 
pomembnost pozitivnih pri-

jateljskih in družinskih vre-
dnot, ki jih oblikuje ter na 
mlade prenaša podružnična 
šola v vasi z zanimivo gozdar-
sko, furmansko in lovsko tra-
dicijo – tej se bo gotovo kma-
lu pridružila tudi športna.

Samo Lesjak

Na odprtju športnega igrišča sta trak družno prerezala 
župan Rok Roblek ter ravnatelj šole Jože Povšin. / Foto: Tina Dokl

Miha Dovžan / Foto: arhiv GG
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo sprva dokaj jasno, popoldne in ponoči pa spremen-
ljivo oblačno z možnostjo neviht. Jutri in v četrtek bo deloma 
sončno, popoldne bodo možne krajevne nevihte.

Ob podružnični šoli v Kokri je zaživelo 
večnamensko športno igrišče.

Slovesno ob 
odprtju igrišča


